
 

 

Samen verder met talent:  

zet talentvolle starters in op verdiepende projecten  

 

Betere zorg en ondersteuning voor kwetsbare burgers. Wij onderzoeken, adviseren en brengen 

mensen en organisaties in beweging met passie en met visie. Omdat zorg altijd beter kan.  
 

Laat talentvolle starters helpen bij verdiepende projecten waar u zelf niet aan toekomt door de inzet van HHM 

Talent(en). Binnen HHM Talent leidt bureau HHM talentvolle starters op tot volwaardige professionals in de 

(langdurige) zorg, zodat zij bij kunnen dragen aan betere zorg voor kwetsbare mensen in Nederland. Hiervoor 

ontwikkelden wij een uitdagend talentenprogramma voor gedreven jonge mensen waaraan wij graag samen 

met u inhoud geven. 

 

 

Wat levert het u op? 

Het talent dat bij u past, werkt 4,5 dag per week voor én bij 

u als opdrachtgever. Het talent volgt daarnaast een 

intensief trainingsprogramma gericht op samenwerking. 

Zo werkt u -tegen een aantrekkelijk tarief - samen met een 

gedreven jonge en hoogopgeleide professional die gesterkt 

wordt door de kennis van de ervaren adviseurs van HHM.  

 

 Wat vragen wij van u: 

• Interne begeleiding van het talent. 

• Een bijdrage aan de ontwikkeling van 

kennis en vaardigheden van het talent. 

• 3 à 4  aansluitende en verschillende 

projecten binnen een periode van 2 jaar 

waar het talent zijn tanden in kan zetten. 

 

 

Meer weten?  

Bel gerust met  

Lennart Homan   06 - 51 14 52 37  

Stacey Hulst          06 - 11 72 80 07 

 

 

Omdat zorg altijd beter kan 

 

Bureau HHM  

Postbus 262 • 75oo AG ENSCHEDE 

T 053 – 433 05 48  

www.hhm.nl • info@hhm.nl 

 

 

Wat kunt u van bureau HHM verwachten?  

Bureau HHM: 

• Is de formele werkgever van het talent voor een 

periode van twee jaar. 

• Biedt een uitdagend leer- en ontwikkeltraject: 

 Kennisdelen en vermenigvuldigen 

 Coaching 

 Intervisie 

• Coördineert het programma: 

 Is vast aanspreekpunt voor de opdrachtgever  

 Organiseert een tussen- en eindevaluatie met          

opdrachtgever en talent 

 

 

 

 

 

 


