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VRAGENLIJST DEELNAME NVP HR-PROFFIE 2023

De NVP HR-Proffie 2023 wordt toegekend aan de organisatie
die met innovatief HR beleid heeft bewezen succesvol
te zijn.  De vakjury zal deze editie in het bijzonder kijken 
naar hoe organisaties zich voortdurend weten aan te passen 
aan de uitdagingen van vandaag en morgen, zoals digitale 
transformatie, talent werven en behouden om succesvol te 
blijven en het creëren van een gezond HR-ecosysteem.
De vakjury is niet zo zeer op zoek naar volledige perfectie 
maar naar best-practices; concrete voorbeelden die het HR-
vakgebied verder brengen.

OVER DE NVP HR-PROFFIEDe NVP HR-Proffie nodigt organisaties die effectief 
en toekomstgericht HR-beleid en HR-executie
hebben van harte uit om deel te nemen aan de
NVP HR-Proffie 2023. Meedoen is eenvoudig. Vul
onderstaande vragenlijst in en stuur deze op.

Partners van de NVP HR-Proffie



1. Welke ontwikkelingen hebben de afgelopen 2 jaar de meeste impact gehad op uw organisatie?

2. Tot welke uitdagingen heeft dat geleid of gaat dit in de nabije toekomst leiden?

3. Welke keuzes heeft u gemaakt en hoe heeft u dit vertaald naar uw HR-aanpak?

4. Welke HR-instrumenten heeft u ingezet of veranderd om de juiste veranderingen voor de toekomst te bereiken? En hoe heeft u de 
medewerkers hierbij geïnformeerd en betrokken?

VRAGEN



5. Welke resultaten heeft u hiermee bereikt?

6. Waarom bent u van mening dat juist uw organisatie en/of uw HR-afdeling in aanmerking komt voor de NVP HR-Proffie? 

7. Zijn er zaken die u wel van belang vindt om te melden voor de NVP HR-Proffie, die nog niet genoemd zijn?

VRAGEN

Hartelijk dank voor het invullen van de vragenlijst. 
U kunt deze ingevuld retour sturen aan hrproffie@topproductions.nl.  
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