
Personeelbeleid

Personeelbeleid is hét vakblad voor be-

trokken HR-professionals. Het magazine 

is up-to-date, toegankelijk, informatief, 

open, eerlijk, eigentijds en volgt de 

jongste trends en ontwikkelingen in het 

vakgebied. Kopstukken uit de beroeps-

groep en P&O-ers van de werkvloer 

laten hun licht schijnen op onderwerpen 

uit de praktijk en geven hun visie op 

nieuwe ontwikkelingen en wetenschap-

pelijk onderzoek.

Personeelbeleid is een uitgave van 

de Nederlandse Vereniging voor 

Personeelsmanagement & Organisa-

tieontwikkeling (NVP). De NVP is een 

netwerkorganisatie voor abitieuze 

HR-professionals en richt zich op het 

verder ontwikkelen van de expertise 

van de 3000 leden. Personeelbeleid 

wordt uitgegeven door FC Klap. 

Kijk ook op www.personeel-beleid.nl 

Verschijningsdata Personeelbeleid 2018 (jaargang 53) 
Editie Verschijningsdatum Deadline advertenties Personeelbeleid bestrijkt in ieder nummer het complete HR-vakgebied en licht als rode draad één thema eruit. In 2018 zijn dat:

Nr. 1 23 februari 7 februari HR-tech 
Digitalisering, robotisering, artificial intelligence, meta data, hr-analytics… Er komt veel op ons af. Zaken die gevolgen hebben voor hoe 
organisaties opereren maar zeker ook voor HR. Welke tools zijn er? Tools voor leren, inzetbaarheid, het managen van talent, et cetera. Hoe gaat 
HR hiermee om? Welke nieuwe skills zijn er nodig? Hoe gaan we om met privacy? Wat staat ons nog te wachten? En wat betekent het voor de 
rol van HR?

Nr. 2 25 mei 9 mei Focus op talent  
Ondanks de opmars van techniek, wordt talent in alle organisaties steeds belangrijker. Hoe bind je de juiste mensen aan je organisatie?  
Hoe zorg je ervoor dat talent zich blijft ontwikkelen? En welke skills en tools zijn er over 5 jaar nodig? Engagement, leiderschap, beoordelen, 
generatiemanagement; het speelt allemaal een rol! Organisaties die overeind willen blijven in deze turbulente tijd, focussen op talent!  
En maken daarbij handig gebruik van HR-tech…

Nr. 3 21 september 5 september Het nieuwe samenwerken   
Agile werken, zelfsturende teams, scrum, lean… Organisaties nemen afstand van bureaucratie en het sturen op resultaatgerichtheid.  
Reinventing organisations is voor steeds meer bedrijven een hot topic. Maar hoe pak je dat aan? Welke opties zijn er en wat werkt voor  
jouw organisatie? Hoe maak je een keuze, welke rol kan HR hierin spelen en welke techniek kan hierbij ondersteunen?

Nr. 4 23 november 7 november De transitie van HR 
HR-tech, de focus op talent en reinventing organisations hebben grote gevolgen voor de rol van HR. We gaan anders kijken naar medewerkers, 
naar techniek, naar leiderschap en vooral naar de skills die nodig zijn om een organisatie futureproof te maken. Wat vraagt dat van HR? En hoe 
adviseer je de board in deze turbulente tijden? 
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Nr. 1 18 januari
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