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NVB – MASTERCLASS
STRATEGISCH TALENTMANAGEMENT
NIEUWE INZICHTEN OVER MODERN WERKGEVERSCHAP
EN WA ARDEGERICHT ORGANISEREN
In samenwerking met Nyenrode Business Universiteit biedt NVB

‘Schakelen tussen theorie en praktijk’ staat centraal tijdens de

haar directeuren en directeur-grootaandeelhouders (DGA’s)

NVB masterclass Talentmanagement & waardegericht organiseren.

geregeld masterclasses over management, strategie en leider-

Je krijgt nieuwe kennis, modellen en concepten aangereikt waar-

schap. Nieuwe ontwikkelingen op het vlak van technologie, digi-

uit een innovatief en eigentijds talentbeleid in de bouwsector

talisering en samenwerking vragen om andere inzichten en vaar-

valt te destilleren.

digheden om de continuïteit van de eigen organisatie ook
komende decennia te garanderen.
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Meld je snel aan (maximaal aantal deelnemers: 20). Er zijn voor

MASTERCLASS STRATEGISCH TALENTMANAGEMENT

jou als NVB-lid geen kosten verbonden aan deze masterclass.

Prof. dr. Lidewey E.C. van der Sluis
LOCATIE
Deze masterclass van thought leader Lidewey van der Sluis is

Nyenrode Business Universiteit te Breukelen.

interactief en zet personeelsmanagement in strategisch en
financieel-economisch perspectief. Deelname levert nieuwe
kennis en inzichten op over waardegericht organiseren en
modern werkgeverschap. Deze inzichten zijn wetenschappelijk
verantwoord en direct toepasbaar door jou en je collega’s. Je
leert tevens denken over personeel als toekomstbepalend kapitaal van jouw onderneming. Hoe kan je de risico’s en rendementen op de investeringen in dit kapitaal het beste managen in de
Lidewey van der Sluis is part-time hoogleraar 
Strategisch

21ste eeuw?

Talentmanagement aan de Nyenrode Business 
Universiteit.
OPZET BIJEENKOMST

Daarnaast is zij spreker, auteur, expert en adviseur voor direc-

Het programma start om 15.30 uur en eindigt om 19.00 uur,

ties. Verder is zij buitengewoon hoogleraar aan de North-West

inclusief een pauze waarin een lichte maaltijd wordt aange

University in Zuid-Afrika en visiting professor aan diverse

boden.

business schools in Europa en Zuid-Afrika.
VOOR MEER INFORMATIE EN/OF AANMELDING:

INFO@NVB-BOUW.NL

NVB-BOUW.NL/EVENTS
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