
PEPERCLIP XL!
Voor kortlopende HR-opdrachten én langlopende 
afstudeeropdrachten die vragen om producten 
met impact!
Wie zijn wij?
Peperclip XL is een HR-adviesbureau van de Hogeschool van Amsterdam, opleiding HRM. Young HR Professionals zetten zich 
gedurende hun gehele 4de jaar in, om organisaties in de regio Amsterdam, op maat HR-producten te leveren waar ze echt wat 
aan hebben. Wij beschikken over een frisse blik, actuele HR-kennis en een brede set aan skills en competenties als nieuwsgierig, 
kritisch, proactief. Wij houden ons in het vierde jaar zowel bezig met kortlopende HR-(team)opdrachten als langlopende 
(individuele) afstudeeropdrachten. In deze fl yer geven we een beeld van beide type opdrachten. 
Ons motto: Wij leveren een HR-product met impact!

Wat bieden wij?
Een advies, een tool, handeling of interventie plus een frisse 
blik op HR. Dit doen wij in kortlopende adviesprojecten, 
in de periode februari/maart en in september/oktober. 
Die projecten duren maximaal 7 tot 8 weken. Onze advies-
teams bij deze kortlopende opdrachten bestaan uit vierde 
jaars studenten die met elkaar over een brede expertise 
beschikken. Het liefst werken wij in co-creatie, met u als 
opdrachtgever en uw medewerkers, om de volgende stap 
te zetten.

Wat zijn recente voorbeelden van kortlopende 
opdrachten? 
► het Leaner maken van het recruitmentproces
► het inrichten van een Onboardingtraject
► het reduceren van het kortdurend ziekteverzuim
► het maken van een Employer Journey

Voor kortlopende
opdrachten met impact

Wat vragen we van u als opdrachtgever? 
Om de teamopdracht goed te kunnen uitvoeren, is het 
van belang dat we toegang krijgen tot sleutelinformanten, 
informeel en formeel met medewerkers kunnen praten, 
op locatie kunnen rondlopen en toegang krijgen tot de 
benodigde documentatie. Hiervoor hebben we van u als 
opdrachtgever commitment nodig!

Geïnteresseerd? 
Meer weten over kortlopende opdrachten bij Peperclip 
XL, vergoedingen en de voorwaarden voor onze advies-
trajecten? Neem contact op via j.hohmann@hva.nl of 
a.d.e.tolman@hva.nl. Zie ook onze website: 
www.Peperclip.net
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PEPERCLIP XL!
Voor langlopende
HR-afstudeeropdrachten 
met impact!

Wat bieden wij?
Wij werken praktijkgericht en met een onderzoeksmatige of 
ontwerpgerichte aanpak. Dat levert beroepsproducten waar 
u als opdrachtgever direct mee aan de slag kunt en die impact 
hebben. De afstudeeropdracht is individueel en wij werken 
zo’n 25 weken binnen uw organisatie. We doen praktijkonder-
zoek om te komen tot bij uw organisatie passende beroeps-
producten. Dit kunnen zowel analyses, adviezen, interventies 
of producten zijn. We starten jaarlijks medio april en 
november met de afstudeeropdracht.

Wat zijn recente voorbeelden van langlopende 
afstudeeropdrachten?
► Het rendement van opleidingsinvesteringen bepalen.
► Zicht hebben op talentherkenning in onze organisatie.
► Veroorzakers hoge werkdruk bepalen en reduceren.
► Verbeteren duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Wat vragen we van u als opdrachtgever? 
Om de afstudeerproject goed te kunnen uitvoeren, is het 
van belang dat we toegang krijgen tot sleutelinformanten, 
informeel en formeel met medewerkers kunnen praten, op 
locatie kunnen rondlopen en toegang krijgen tot de benodigde 
documentatie. Hiervoor hebben we van u als opdrachtgever 
commitment nodig! 

Wat vragen we van de begeleider?
► dat deze een verantwoordelijke positie binnen de  

organisatie heeft, bij voorkeur als leidinggevende  
met HR-verantwoordelijkheid of als HR senior

► dat deze al minstens drie jaar binnen de organisatie  
werkzaam is

► heeft minimaal een afgeronde hbo-opleiding, 
bij voorkeur P&A of HRM

► heeft een brede kennis en toegang tot alle bedrijfs-
onderdelen

► is belanghebbende bij het project
► is beschikbaar voor de gehele afstudeerperiode
► heeft een positief kritische houding richting de student
► geeft feedback op het uitgevoerde onderzoek en op de 

professionele ontwikkeling

Geïnteresseerd?
Meer weten over langlopende afstudeeropdrachten bij 
Peperclip XL, vergoedingen en de verder voorwaarden? 
Neem contact op via Lizette Pagrach, l.j.pagrach@hva.nl
of Yolanda van Nugteren, j.a.m.van.nugteren@hva.nl.
Zie ook onze website: www.Peperclip.net
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