
Neem jij je werk als HR-Professional serieus?  
Sluit je dan aan bij NVP!
Want met het NVP-lidmaatschap ben jij onderdeel van een interessant netwerk van zo’n 
2.000 collega-NVP-ers die allemaal vooruit willen, de beste in hun vak willen zijn.  
En NVP faciliteert jou daarin.

Hoe?

•  NVP biedt de mogelijkheid tot community building, onder andere door mensen 
binnen de sector aan elkaar te binden. 

•  NVP biedt jou als HR professional een mooi platform om jezelf te presenteren en 
te ontdekken wat je nog meer kunt. Door bijvoorbeeld evenementen te organiseren, 
spreker te zijn op een bijeenkomst, met een aantal andere professionals  
te werken aan een white paper, een artikel of blog te schrijven of misschien zelfs een 
bestuurlijke functie te vervullen.

•  Jaarlijks staan er meer dan 50 events op de NVP-agenda, waarvoor je je kosteloos  
kunt aanmelden. Deelname aan de events levert je tevens PE-punten op waarmee je 
het certificaat Certified HR Professional (CHRP) kunnen behalen. 

•  NVP beschikt over een eigen online academie vol met interessante webinars en 
e-learnings, die jou de mogelijkheid biedt om op ieder gewenst moment te werken  
aan je persoonlijke én professionele skills.

•  Jaarlijks reikt de NVP de HR Proffie uit, de prijs voor de organisatie met het beste 
HR beleid van Nederland. Een mooie uitdaging voor iedere HR-afdeling om hiervoor 
genomineerd te worden en jezelf op de kaart te zetten!

•  NVP geeft de NVP Sollicitatiecode uit. Daarmee bieden wij arbeidsorganisaties 
en sollicitanten een norm om tot een eigentijds, eerlijk en transparant wervings- en 
selectieproces te komen. 

•  Als toonaangevend HR-netwerk is NVP dé plek om nieuw HR-talent te vinden.  
Je vacature landt midden in de doelgroep en is makkelijk te plaatsen en te beheren  
op onze jobboard. 

•  Op de NVP-website publiceren we regelmatig interessante whitepapers en artikelen. 
Ook is NVP premium partner van Tijdschrift voor HRM met een database van meer 
dan 500 veelal wetenschappelijke artikelen op HR-gebied waar je uit kunt putten.

•  NVP heeft interessante partners die hun kennis met ons delen en waar jij ook de 
vruchten van kunnen plukken. 

•  NVP heeft een samenwerking met een aantal Hogescholen. Over en weer wordt 
kennis gedeeld. Jij kunt hier ook een rol in spelen, bijvoorbeeld als gastdocent, door 
een praktijkcasus in te brengen of door studenten te begeleiden. 

•   NVP-leden worden door middel van een tweewekelijkse nieuwsbrief op de hoogte 
gehouden van het laatste nieuws. En je krijgt vier keer per jaar het NVP Magazine 
thuisgestuurd. Vol met verhalen uit de praktijk, columns, vaste rubrieken en nieuws.

•  NVP beschikt over een eigen sprekerspool van leden die gespecialiseerd zijn in 
verschillende onderwerpen. 

•  Met de NVP-community-app maken we het je nóg eenvoudiger om ‘du moment’ NVP 
te raadplegen. Zo kun je bijvoorbeeld sparren met een andere NVP-er als je met een 
vraag zit, of snel even een netwerkje opzetten. Of een webinar volgen uit de NVP-
academie terwijl je in de trein zit. Kortom: NVP in je broekzak!

Voor meer informatie 
over de voorwaarden  
en om aan te melden 

www.nvp-hrnetwerk.nl
info@nvp-hrnetwerk.nl

033 247 3481

NVP, een krachtig netwerk 
voor HR-professionals

https://www.nvp-hrnetwerk.nl/lidmaatschap/

