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no nonsense maatwerk



    •   Hoe versterk ik onze organisatie?

    •   Hoe zorg ik ervoor dat onze organisatie meevaart op onze nieuwe koers?

    •   Hoe benut ik het leiderschap in onze organisatie optimaal?

    •   Hoe pak ik onze organisatieverandering aan?

    •   Hoe ga ik om met boventalligheid?

    •   Hoe organiseer ik outplacement en (re)integratie? 

Herkenbare vragen? We helpen je graag verder. In deze brochure lees je over onze aanpak.

Bij ons team van specialisten kun je terecht voor iedere transitie op HR-vlak. Of het nu 
gaat om je organisatie, leiderschap of ontwikkeling van je medewerkers. Laagdrempelig, 
helder en lean. Met onze ruime ervaring vinden we altijd de beste oplossing. 

MV - HR Group

MV-Organisatie MV-Leiderschap MV-Werkt



Onze expertise:

    •   (Groeps-) Outplacement en re-integratie 

    •   Talent- en loopbaanbegeleiding

    •   Ontwikkelen en behouden van een vitale organisatie

  

        Werk
Wij zijn specialist in (groeps-) outplacement en reintegratie. We geven advies op organisatie- en/of leiderschapsniveau 
en dit gaat ook over de medewerkers. We begeleiden, trainen en coachen. We helpen je werken aan een vitale 
organisatie, bijvoorbeeld met medewerkerstevredenheidsonderzoeken.

Onze expertise:

    •   Transitie, organisatieverandering en/of reorganisatie

    •   Ondersteuning Executive- en HR Management 

    •   Organisatieontwikkeling en HRM 

        Organisatie
Graag ondersteunen we je bij vraagstukken op organisatie en de doorvertaling naar HR. Als extern bureau kijken 
we hier met een frisse blik naar. We zijn sparringpartner voor jou, als bestuurder of manager. Hieruit volgt een 
advies op maat en een hands-on plan van aanpak.

Onze expertise:

    •   In kaart brengen van talent, potentieel en ontwikkelbehoefte van leidinggevenden

    •   Ontwikkelen van leidinggevend kader door coaching en trainingen

    •   Talent & Performance Management 

        Leiderschap
Als bestuurder benut je het potentieel en de ontwikkelbehoefte van je leidinggevenden graag optimaal. Dat begrijpen 
we maar al te goed. Door middel van assessments brengen we dit zorgvuldig en betrouwbaar voor je in kaart. Voor 
ontwikkelen, trainen en opleiden van leidinggevenden kun je bij ons terecht. 

Als specialist op het gebied van van organisatie, leiderschap en medewerker ondersteunt MV - HR Group 
je bij complexe organisatie- en leiderschapsvraagstukken.

“ Veranderen start met investeren 
in goed leiderschap.” 

“ The most difficult thing is 
the decision to act, the rest is 

merely tenacity.“
Amelia Earhart

“    jaar ervaring op het gebied   
  van (groeps-)outplacement;

Altijd Maatwerk.”



no nonsense maatwerk

Wat kan MV - HR Group voor je doen? 
Bel of mail ons gerust.

T:  085-018 56 96
E: info@mv-hrgroup.nl

www.mv-hrgroup.nl

Diensten


