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Workshop ‘Measuring the Effectiveness of HR’ bij de BNA op 27 augustus 2008 
 
Kengetallen, informatie over ontwikkelingen en interne processen, zijn belangrijk voor elke 
organisatie. Dit geldt ook voor kengetallen die betrekking hebben op het personeelsbeleid 
van een organisatie. Vroeger was de personeelsafdeling alleen belast met de administratieve 
uitvoering, maar tegenwoordig wordt door management veel meer van deze afdeling geëist. 
Kengetallen zijn niet alleen onmisbaar bij het ontwikkelen van het beleid binnen een 
organisatie maar worden ook gebruikt om te kunnen anticiperen op ontwikkelingen op 
personeelsgebied.  
 
Het gaat dus om ‘meten is weten’. In het kader hiervan organiseert de Bank van de 
Nederlandse Antillen op 27 augustus 2008 een workshop over ‘Measuring the Effectiveness 
of HR’. De workshop wordt verzorgd door Pete Tosh. Pete Tosh is medeoprichter van The 
Focus Group, een consultancy bedrijf gericht op Human Resources. Dhr. Tosh heeft vele 
jaren ervaring op het gebied van personeelsbeleid, zowel als personeelsfunctionaris als 
consultant. Hij zal tijdens dit seminar aantonen hoe kengetallen bijdragen aan het 
ontwikkelen van personeelsbeleid binnen organisaties. Hij laat zien hoe problemen, die 
personeelsplanners en personeelsmanagers in hun dagelijkse werkzaamheden ondervinden, 
door het werken met kengetallen kunnen worden voorkomen. Hij geeft de nodige instructies 
en tips voor het ontwikkelen en gebruiken van kengetallen.  
 
De workshop wordt georganiseerd in het kader van de “XIth Annual Conference of Human 
Resource Managers of the Central Banks in the Caribbean Region” dat op 27 – 29 augustus 
plaatsvindt bij de Bank van de Nederlandse Antillen. De workshop begint om 10:30 en duurt 
tot 16:00. De voertaal is Engels. Kaarten voor de workshop, inclusief lunch, materiaal en 
certificaat van deelname, kosten NAf. 150,- (inclusief O.B.). Meer informatie over de 
workshop en inschrijving staat op de website van de BNA: www.centralbank.an of u kunt 
contact opnemen met mw. L. Reynaert op telefoonnummer 434-5720. 
 
Willemstad, 12 augustus 2008 
Bank van de Nederlandse Antillen 
 



 


