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Veel HR-adviseurs zien zich geplaatst tegenover uitdagende vraagstukken; 
vraagstukken die je niet zomaar oplost, die vaak hardnekkig en complex zijn; 
die al een tijdje “met je meereizen”. Denk daarbij aan: 
 
het terugdringen van verzuim of verloop,  
het vergroten van de betrokkenheid van medewerkers,  
het bevorderen van (interne) mobiliteit,  
het terugdringen van het aantal opstaande vacatures, 
het verminderen van de werkdruk, 
het versterken van samenwerking tussen teams, units, afdelingen,  
het vergroten van de medewerkerstevredenheid,  
het ontwikkelen van een gedragen HR-visie,  
etc.  
 
Als je daarbij hulp kan gebruiken, ben van harte uitgenodigd om aan te sluiten 
bij de HR-studiekring, die dit voorjaar start.  
De studiekring staat open voor zowel junior- als medior- als senior adviseurs; 
voor HRD-specialisten (opleiding en ontwikkeling); voor HR-specialisten 
(werving en selectie, duurzame inzetbaarheid, verzuim); voor HR-adviseurs 
die een solitaire functie hebben, maar ook voor complete HR-teams. Een in 
company aanbod behoort wat dit betreft tot de mogelijkheden.   
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Hoe werkt de studiekring?		
Een studiekring bestaat uit 6 tot 8 HR-adviseurs van verschillende bedrijven 
/instellingen die samen willen leren en werken rondom HR-issues die voor hen 
de prioriteit hebben dit jaar.  
Een aantal van 6 tot 8 deelnemers maakt dat er én voldoende diversiteit is in 
de groep qua casuïstiek, zienswijzen e.d.; en dat er voldoende aandacht is voor 
eenieders casus en ontwikkeling.  
 
Een HR-studiekring begint met 8 keer wekelijks samen te komen, steeds op 
een vast dagdeel in de week. Dat geeft vaart in het toewerken naar concrete 
resultaten. Je geeft in de eerste bijeenkomst aan, aan welke casus je wil werken 
en wat daarbij je doelstellingen zijn  in 2020.  
We werken er in 8 sessies naartoe dat je bent toegerust om die doelen te 
bereiken.	Dat betekent dat je met een concreet werkplan de deur uitstapt en 
aan de uitvoering van jouw plan al begonnen bent tijdens de studiekring.  

De methodiek die centraal staat, is actieonderzoek. Dit betekent dat we gaan 
leren van de praktijk en ook werken in diezelfde praktijk. Dat we concreet 
toewerken naar betere resultaten voor jouw bedrijf of instelling. Dit doen we 
ook door te leren van elkaar: iedere deelnemer stelt zijn of haar expertise ook 
ter beschikking aan de anderen. Net zoals ik dat ook doe natuurlijk.  

Hierachter heb ik een cartoon opgenomen waarin je een aantal uitgangspunten 
vindt van actieonderzoek. Meer informatie vind je op het Internet, bijvoorbeeld:  
https://www.tonnievanderzouwen.nl/tien-regels-voor-onderzoek-doen/  
 

 

 

Dat is de goede spirit: plezier 
beleven aan taaie vraagstukken. 
Dat wordt wat mij betreft het 
leer-/werkklimaat waarin we 
samenkomen als studiekring:  
Ambachtslieden die zich buigen 
over hun werk; en met name dat 
deel van hun werk dat uitdagend 
is en het meeste van hen 
vraagt. Maar ook het meest 
oplevert als het lukt: 
professionele groei, voldoening 
én resultaat. In ieder probleem 
zit een kans om te groeien.  



 

 

	

Iedere deelnemer ontvangt een werkboek tijdens de leerkring. Verder krijg je 
een aantal artikelen (achtergrondinformatie).  
  

Duurzaam effect. 
Na 3 tot 4 maanden komen we nogmaals 2 keer samen gedurende 1 dagdeel.  
We hebben dan de ruimte om te evalueren welke resultaten de deelnemers 
hebben bereikt, om aanpassingen en bijstellingen te doen in je aanpak. Om 
opnieuw te leren en te zoeken naar een nog betere interventie.  
 
 

Professionele groei.  
Je versterkt je eigen professionele groei tijdens de studiekring. Deelnemers 
verrijken zich met de inzichten en kennis van de medecursisten en de trainer.  
De groei die je doormaakt, betreft vooral je vermogen om diep en breed te 
analyseren en “klein” te handelen. Je leert “te mikken” in plaats van met een 
“breed schot hagel te schieten”. Minder doen en meer bereiken, dat is de 
werklijn. Geen grote, “meeslepende plannen”, maar compact en gericht 
handelen, dat gestoeld is op een goede waarneming.  

Je leert, werkt en handelt vanuit een onderzoekende houding, waarin het 
stellen van vragen even belangrijk is als het vinden van antwoorden.  
Daarvoor krijg je inzichten aangereikt uit  
personeelswetenschappen, interventiekunde, systeemdynamica, 
bedrijfskunde, changemanagement, organisatiekunde; en verder ook 
presentatie- en adviesvaardigheden.  

Maar we kijken ook “naar waar de rand van ons vakgebied zit”. Wanneer is het 
nog aan HR en wanneer is het aan het management of medewerker? Hoe 
voorkomen we dat je aan het “co-managen” bent in een bepaalde casus?  

 

Wie is Peter Gelens? 
Tijdens de studiekring  heb ik afwisselend de rol van coach/procesbegeleider, 
van docent/ expert. Met die rollen wil ik graag al mijn ervaring doorgeven, en 
HR-adviseurs sterker en rijker maken.		
Mijn CV vind je op onze website (www.areaconsult.nl, zie: 
https://areaconsult.nl/wp-content/uploads/2019/02/CV-Peter-Gelens-
2019.pdf)  
 
 



Kort en krachtig geformuleerd:  
ik breng al mijn kennis en ervaring in die ik heb opgedaan als HR-adviseur &-
manager, als veranderkundige en organisatieadviseur; als trainer en als 
procesbegeleider.  
 

Praktisch. 
Als je interesse hebt, stuur dan een bericht naar petergelens@areaconsult.nl 
Afhankelijk van de aanmeldingen zoek ik een cursusplaats uit in West of 
Midden Brabant.  

De kosten voor deelname aan de studiekring bedragen € 1.950,00 euro. Dit 
is inclusief kosten voor de locatie, catering, werkboek, artikelen en andere 
achtergrondinformatie. De studiekring is vrijgesteld van btw (0% tarief 
vanwege scholing).  
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