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Definieer samen met de adviseurs van NEHEM
uw bedrijfs- en kennisdoelstellingen.
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De adviseurs van NEHEM werken voor
uiteenlopende sectoren. Zij brengen de kennis
gebieden en actuele ontwikkelingen in kaart van
uw (deel) sector aan de hand van een
deskresearch aangevuld door interviews met
branche-experts. Het resultaat is een overzicht
van actuele kennis en ontwikkelingsgebieden in
uw (deel) sector die aansluiten op uw
doelstelling.
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productief aan het werk houden

focus aan in uw personeelsbeleid

S TAP 3: ACTIE LIJST

betekent dat zij mee moeten kunnen

van scholing tot werving en

Bepaal acties voor de korte en lange termijn.

met de veranderingen in de markt.

functioneringsgesprekken zodat U

Het ontwikkelen van kennis en

klaar bent voor de toekomst!

Met een concrete actielijst verbindt NEHEM het
ontwikkelen van werknemers aan uw
bedrijfsdoelen en de kennisbehoefte die
daarmee samenhangt. De acties zijn praktisch
uitvoerbare maatregelen die aansluiten bij de

nieuwe vaardigheden zal hierdoor
ook meer rendement opleveren voor

Wilt u meer informatie over de
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mogelijkheden? Neem dan contact
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SPARK Campus, Graafsebaan 3, 5248 JR ROSMALEN TEL: 073 523 06 46 info@nehemkmc .nl

op met NEHEM.
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