Flitsend HR Café, Kring Noord Brabant
15 februari 2022
We bestaan nog! Ondanks alle corona perikelen maakt het bestuur van Kring Noord Brabant plannen
om elkaar in 2022 weer fysiek te ontmoeten. We borrelen van ideeën, die we graag met jullie willen
delen. Jorn van Wijk (voorzitter), Mandy de Koning, Hans Wijnbergen, Yvonne Arts en Emese Molnar
(nieuw bestuurslid) gaan ervan uit dat jullie net zo enthousiast zullen zijn en dat we jullie snel weer zien.
We zien je reactie naar aanleiding van deze nieuwsflits graag tegemoet.
Het HR Café, elke 3e dinsdag van de maand, is de spil van NVP-Kring Noord-Brabant.
De 1e bijeenkomst stond gepland op 15 februari van 15.30 tot 18.00 uur. We zouden gaan wandelen in
groepjes van max. 6 personen met onderweg glühwein en een versnapering. Deze eerste bijeenkomst
van het nieuwe jaar en na de Covid is jammer genoeg gecanceld vanwege het slechte weer. De
bijeenkomst Generatie reis heeft dinsdag 22 maart plaatsgevonden, zie de volgende nieuwsbrief met
het verslag hierover.
Voor komende maanden kunnen onderstaande thema’s (in willekeurige volgorde) tijdens het HR-café
aan bod komen:
- SDG: Social develop Goals en impact op HR
- Arbeidsmobiliteit
- Jonge instromers binden
- Mentale Innovatie, kansen zien en waarmaken
- Hacken en gehakt worden – Security
- Vitaliteit met diverse sub onderwerpen
o Psychosociale arbeidsbelasting, in licht van risk inventarisatie
o Food en vitaliteit/ gezonde levensstijl
o Burn-out, stress en het extra duwtje naar de afgrond
- Lagerhuis Debat leerpaden versus visie kompas
- Broodje advocaat (met slagroom)
Deze nieuwsflits wordt naar alle NVP-leden van Kring Noord-Brabant en geïnteresseerde HRprofessionals verzonden. Het bestuur heeft het voornemen om na elk HR-café een nieuwsflits te sturen
naar alle belangstellenden. Dit laatste is dus typisch “Boemer” taal.
Iedereen die ideeën heeft voor een HR-thema, wordt van harte uitgenodigd om te reageren
Je kunt je reactie over de voorgestelde thema’s sturen naar Hans Wijnbergen via piramide@home.nl
Uiteraard ben je van harte welkom als je een thema wilt verzorgen als facilitator. Meld je via de mail aan
en wij nemen contact met je op.
Tot snel!
Bestuur NVP-Kring Noord-Brabant

