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Programma 

17.15 uur Inclusief HR beleid en de participatiewet: een verkenning 

onder werkgevers en HR managers 

Irmgard Borghouts, Reflect en Charissa Freese, Human 

Resource Studies,Tilburg University  

17.45 uur Het integreren van mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt bij Ricoh 

Maike Bonke, HR business partner, Ricoh 

18.00 uur Discussie in kleine werkgroepen: Hoe past de participatiewet 

in het HR beleid? 

18.45 uur Plenaire discussie  

19.00 uur Diner buffet 

 

 

17.00 uur Welkom en opening 

Prof. Dr. Jaap Paauwe   



People Management Center 

 

Prominent “HRM 

platform for exchange 

practice and science  

on  

Work, well-being and 

performance” 

 

 

#HRStudies 



Onze partners 



Excellente studenten 

• Sabine Greijmans 

 

• Eline van Herwijnen 

 

• Frances Egan 

 

• Anke van Rossum                      

#HRStudies 



NEWZZZ van het HRS departement 

• De leergang VO academy is weer van start! 

 

• Er wordt een leergang SHRM voor de zorg ontwikkeld 

 

• Academy of Management conferentie was een succes 

– PDW HR analytics druk bezocht 

– Borrel mogelijk gemaakt door sponsoring PMC 

 

• Onderwerp van de volgende roundtable is gewijzigd: 

Robotisering 

 

 



NEWZZZ van het HRS departement 

• Ons onderwijsprogramma HR studies is beoordeeld met 

geweldige resultaten 

 

• Dit jaar zijn er 87 eerstejaarsstudenten, 57 

premasterstudenten en 117 master studenten (waarvan 50 

premasters, 17 internationaal, 4 vanuit convenant Avans, 

16 externen, 30 bachelors) ingestroomd 

 

• Nu de grootste master van de faculteit sociale- en 

gedragswetenschappen 

– Gegroeid van 80 naar 117 master studenten! 

 



NEWZZZ van het HRS departement 

• Verschillende artikelen over beoordelingsgesprekken 

– Door Renée de Reuver, Marianne van Woerkom en 

Charissa Freese 

 

• Artikel van Jaap over HRM en Performance in top 5 meest 

gedownloade artikelen in Journal of Management Studies 

 

• Publicatie door o.a. Marianne van Woerkom in Journal of 

Applied Psychology over aanmoedigen van persoonlijke 

krachten en omgang met job demands 

 

• Blogs op arbo-online door onze vakgroep  

– http://arbo-online.nl/category/blogs/ 

 

 



NEWZZZ van het HRS departement 

• HR student bij Collegetour met Guus Meeuwis 

– Koen Renders 

 



NEWZZZ van het HRS departement 

HR studies – Tilburg University 

Like ons op Facebook en volg al ons nieuws op:  
 
 
 
 
 
Of neem eens een kijkje op  
onze website:  
 
 https://www.tilburguniversity.edu
/research/institutes-and-research-
groups/PMC/ 



Advanced Human Resource Program 

• TIAS School for Business and Society 

• Collaboration TIAS and PMC (Tilburg University) 

• Leading program, leading speakers 

• Volwaardig HR Business Partner in Boardroom 

• More Info: www.tias.edu/ahrep of  

• Program Advisor: Chantal Stevels, c.v.stevels@tias.edu 

 

 

http://www.tias.edu/ahrep
mailto:c.v.stevels@tias.edu

