
Executive programma

Vierdaags programma plus een terugkomdag

Rotterdam School of Management
Erasmus University

Als chief human resources officer (CHRO) wordt u steeds meer een architect van organisatie

veranderingen. In dit unieke, Nederlandstalige programma krijgt u academische inzichten, 

leert u van zeer ervaren CEO’s en CHRO’s en werkt u in een vertrouwelijke omgeving samen 

met andere CHRO’s om een optimale transformatie binnen uw organisatie te realiseren. 
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Een katalysator voor verandering 

M
arktverstoringen, (digitale) transformaties en 

innovaties veranderen organisaties en vereisen dat 

u als CHRO steeds meer een ontwerper en adviseur

van verandering wordt. Het CHRO Transformatie Programma 

is ontworpen om uw inzichten hierover te versterken en 

transformatie binnen uw organisatie op een effectieve manier te 

realiseren. Daarnaast maakt u door middel van dit programma 

deel uit van een netwerk van HRexecutives en andere 

gelijkgestemde CHRO’s die elkaar helpen transformaties vorm 

te geven en te optimaliseren.

Waarde voor u en uw organisatie

Door mee te doen aan dit programma:

»  vergroot u uw kennis van trends in (digitale) transformatie,

disruptieve technologieën en de veranderende macro

economische omgeving voor organisaties

»  wordt u bewuster van de impact van data en ethische

consequenties die een transformatie op organisaties

kan hebben

»  leert u specifieke tools en methoden voor transformatie

uitdagingen die u direct in uw organisatie kunt toepassen

»  leert u de leiderschapskwaliteiten binnen uw organisatie

te beoordelen die cruciaal zijn voor een succesvolle

transformatie

»  doet u nieuwe kennis en inzichten op via een exclusief

leernetwerk voor CHRO’s

»  krijgt u handvatten om de transformatie van de HRfunctie

binnen uw organisatie te realiseren.

CHRO Transformatie Programma

  rsm.nl/faculty

prof. dr. Jan Peter Balkenende dr. Frieda van Belle mr. Lars Doyer dr. Rebecca Hewett

Uw docenten in dit programma zijn

https://www.rsm.nl/executive-education/open-programmes/programmes/chro-transformatie-programma/overview/#active-page-27917


Blok 1: 12-13 maart 2020

Dag 1: 09:00 – 17:00

Technologie, samenleving en organisatie  

» Ontwikkel een diepgaand inzicht in trends die uw organisatie kunnen verstoren

» Inspiratie uit de praktijk

»  Begrijp hoe macroeconomische trends van invloed zijn op uw organisatie

Dag 2: 09:00 – 17:00

Ethische dilemma’s en de menselijke gevolgen

» In gesprek met experts over ethische dilemma’s van transformaties

»  Ontwerp uw eigen organisatieanalyse onder begeleiding van kerndocenten en

in samenspraak met het netwerk

Blok 2: 2-3 april 2020

Dag 3: 09:00 – 17:00

Organisatie, transformatie en leiderschap

» Hoe transformeert een gevestigde organisatie succesvol?

»  Ontwikkel strategisch leiderschap om succesvol te transformeren

Dag 4: 09:00 – 17:00

Transformatie van de HR-functie

» Transformatie van de HRfunctie aan de nieuwe organisatorische realiteit

»  Verbind alle elementen van transformatie en begin met het bouwen van een

geïntegreerd plan

Terugkomdag: 19 juni 2020
Tijdens de terugkomdag zal wederom de organisatietransformatie van de 

verschillende deelnemers centraal staan. De dag wordt in cocreatievorm gegeven, 

om zoveel mogelijk aan uw wensen en leerbehoeften te kunnen voldoen. 

U bent …

een ervaren HRexecutive in een 

HRleiderschapspositie op maximaal 

twee niveaus van de CEO in een grote 

organisatie, of u bent de CHRO bij een 

middelgrote organisatie. Dit programma is 

toegespitst op HRexecutives die worden 

geconfronteerd met een significante 

organisatietransformatie die grote 

gevolgen heeft voor medewerkers.. 

Programmaopzet

Het programma bestaat uit twee 

blokken van twee trainingsdagen, 

en een terugkomdag. In de cursus 

behandelt u meerdere invalshoeken en 

leert u van academische theorieën en 

ervaringen van CEO’s en CHRO’s, zodat 

de transformatie in uw eigen praktijk 

optimaal toepasbaar is.

» Coaching

» Excursie

»  Onderlinge toetsing

Uw docenten in dit 
programma zijn

prof. dr. Muel Kaptein mr. Giovanni Manchia prof. dr. Daan Stam

Investering

€ 7.750 (excl. 21% BTW) 



© 2019 Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM). De in deze brochure 
verstrekte informatie is gecontroleerd en als juist vastgesteld in november 2019. RSM kan 
zonder aankondiging vooraf wijzigingen aanbrengen in haar beleid, prijzen, lesprogramma 
of andere zaken vermeld in deze brochure. Niets in deze brochure mag worden 
verveelvoudigd of openbaargemaakt in welke vorm of op welke wijze dan ook zonder 
schriftelijke toestemming van RSM.
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Bekijk de toelatingseisen

Schrijf u in voor het 

programma 

Ontvang uw certificaat 

Maak deel uit van het 

RSM alumni netwerk 

rsm.nl/chro

Uw professionele ontwikkeling 

Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM) 

behoort tot de top 10 van Europese business schools. RSM richt 

zich op het ontwikkelen van zakelijke leiders met een internationale 

carrière die voor positieve verandering kunnen zorgen en zich op 

een innovatieve manier inzetten voor een duurzame toekomst. 

RSM biedt een breed scala aan bachelor, master, MBA, PhD 

en executive programma’s waarin studenten en professionals 

zich kunnen ontwikkelen tot kritische, creatieve, betrokken en 

samenwerkende denkers en doeners.

Toelatingseisen en aanmelden 

Een belangrijk element van het programma is dat u leert 

van andere deelnemers en dat anderen van u leren. Om een 

diverse en hoogwaardige groep te garanderen, voeren wij een 

kort intakegesprek met iedere deelnemer. Dit garandeert dat 

het programma geschikt is voor u en dat er een diverse en 

hoogwaardige groep deelnemers zal zijn.

Om deel te kunnen nemen aan het CHRO Transformatie 

Programma verwachten wij dat u een HRleiderschapspositie 

heeft op maximaal twee niveaus van de CEO in een grote 

organisatie, of een eindverantwoordelijke HR positie bekleedt 

binnen een middelgrote organisatie. Het programma is aan 

te raden voor HRexecutives die geconfronteerd worden met 

een organisatietransformatie die grote gevolgen heeft voor 

medewerkers. U kunt zich aanmelden via:

RSM Executive Education 

Bayle Building

Burgemeester Oudlaan 50

3062 PA Rotterdam

The Netherlands

www.rsm.nl/executive

Volg ons op: 

21 3 4

Samenwerking

Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN) is de 

werkgeversvereniging van Nederland en adviseert werkgevers 

bij het ontwikkelen van hun HRstrategie, organisatie 

en medewerkers. RSM en AWVN hebben hun kennis en 

expertise gebundeld in dit programma zodat HRexecutives 

transformaties optimaal vorm kunnen geven.

   awvn.nl 

Geaccrediteerd door

   rsm.nl/chro 

https://www.rsm.nl/executive-education/open-programmes/programmes/chro-transformatie-programma/overview/?utm_source=brochure&utm_medium=online-pdf&utm_content=cta-link&utm_campaign=chro
https://www.rsm.nl/executive-education/
http://www.awvn.nl
https://www.rsm.nl/executive-education/open-programmes/programmes/chro-transformatie-programma/overview/?utm_source=brochure&utm_medium=online-pdf&utm_content=cta-link&utm_campaign=chro



