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HRM / PERSONEELSMANAGEMENT

Het begrip Human Resources Management

  

M HRM is het managementonderdeel dat is gericht op het
    reguleren (regelen) van arbeidsrelaties, zodanig dat
    deze productief, evenwichtig, en maatschappelijk
    aanvaardbaar zijn.

M Onder arbeidsrelatie wordt verstaan: de relatie tussen
    een werkgever en een werknemer, waarbij de werk-
    nemer in ruil voor beloningen zijn arbeidskracht
    (en denkkracht) ter beschikking stelt aan een werk-
    gever. Zo’n relatie moet dan ook voor alle partijen
    acceptabel zijn.
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HRM / PERSONEELSMANAGEMENT

Het begrip Human Resources Management

  

M 3 dimensies van een arbeidsrelatie:
    F ruildimensie: de werknemer ruilt zijn tijd, kwaliteiten,
        inzet, e.d. voor rechtvaardige beloning, scholing,
        loopbaanmogelijkheden, enz.
    F gezagsdimensie: de werknemer stelt zich onder het
        gezag van de werkgever, want deze heeft het recht de
        werknemer aanwijzingen te geven.
    F samenwerkingsdimensie: de werknemer wordt tevens
        geacht te werken met anderen, waarbij hij of zij geen
        geheel vrije keuze heeft.  Hoe de organisatie is
        ingericht, bepaalt met wie er moet worden samen-
        gewerkt.   
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Het begrip Human Resources Management

  

M Belangrijke onderdelen van HRM (personeelsbeleid):
    F werving en selectie (instroom)
    F omschrijving arbeidsvoorwaarden
    F introduceren van nieuwe medewerkers (socialisatie)
    F opleiding en vorming
    F loopbaanplanning en management development
    F beoordeling
    F functiewaardering en beloning
    F beëindiging van dienstverband (uitstroom)
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Het begrip Human Resources Management

  

M HRM (personeelsbeleid) heeft veel raakvlakken met:
    F arbeidspsychologie: de bestudering van het gedrag
        van de individuele, werkende mens, waarbij aandacht
        uitgaat naar ambities, motivatie, stressfactoren, enz.

    F arbeidssociologie: de betudering van werkende
        mensen in groepsverband, alsook de relatie met
        andere groepen.

    Niet verwonderlijk dus, dat veel HRM-specialisten en
    medewerkers een (arbeids)psychologische of
    (arbeids)sociologische opleiding hebben gehad.
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Het begrip Human Resources Management

  

M Het operationele HRM-proces (+belangrijkste instrumenten)



7
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Personeelsplan

  

M Personeels(beleids)plan:
    F Om personeel op de juiste manier in te zetten,
        ontwikkelt een organisatie personeelsbeleid. 
        Een personeelsplan – ook wel personeelsbeleidsplan
        genoemd – is een middel om dit personeelsbeleid uit
        te voeren.en richt zich op de huidige en toekomstige
        in-, door- en uitstroom in een organisatie. 
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Personeelsplan

  

M Personeels(beleids)plan:
    F Doel van een (strategisch) personeelsplan is een juiste
        personeelsbezetting te bereiken, zowel kwantitatief
        als kwalitatief.
    F Een personeelsplan leidt meestal tot de opstelling van
        G een (personeels)plan (te nemen maatregelen);
        G een personeelshandboek (functiebeschrijvingen,
            procedures, vergoedingen), en 
        G een personeelsplanning (activiteiten, projecten).
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HRM / PERSONEELSMANAGEMENT

Instroom: werving en selectie

  

M Werving en selectie:
    F Een belangrijk hulpmiddel bij werving en selectie is de
        functiebeschrijving. Hierin zijn o.a. opgenomen:
        G de functiebenaming, organisatorische positie;
        G taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden van
            de aan te trekken werknemer;
        G op welk niveau de werknemer zal functioneren;
        G welke contacten de werknemer intern en extern zal
            onderhouden.

    F Aan de hand van de functiebeschrijving kan een
        functieprofiel worden opgesteld, betreffende de
        kenmerken en eigenschappen waaraan men moet
        voldoen.
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Instroom: werving en selectie

  

M Werving en selectie:
    F Welke wervingsmethode?:
        Welke methode of techniek de organisatie uiteindelijk
        inzet om personeel te werven, is afhankelijk van
        verschillende factoren, zoals: kosten per werving, de
        benodigde tijd met de betreffende methode, de regio
        waarbinnen gezocht wordt naar nieuw personeel, etc.

        Een eerste selectie die hiertoe zal worden gemaakt
        betreft het intern dan wel extern werven van
        personeel.
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Instroom: werving en selectie

  

M Werving en selectie:
    F Externe werving:
        De voornaamste wervingskanalen en wervingsmedia
        die worden ingezet, betreffen: 

        G gebruikmaking van advertenties
        G werving via internet / vacaturebanken
        G inzetten van uitzendbureaus
        G inschakeling van executive search / headhunters
        G business courses en college recruitment (middels
            workshops e.d. kennis laten maken met het bedrijf)
        G gebruikmaking van reïntegratiebureaus
        G werving via het eigen netwerk
        G werving via beroeps- en brancheverenigingen 
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Instroom: werving en selectie

  

M Werving en selectie:
    F Selectiemiddelen:
        Ter voorspelling van het toekomstig arbeidsgedrag, 
        zal eerst informatie moeten worden verzameld over de
        kandidaat. Hiertoe kunnen verschillende selectie-
        middelen (predictoren) worden ingezet:
        G uiteraard: het sollicitatiegesprek;
        G sollicitatiebrieven (+ evt. grafologisch onderzoek);
        G het selectie-interview (via onderwerpenlijst);
        G psychologische tests;
        G arbeidsproeven (nabootsing van bepaalde aspecten
            van het werk in de praktijk);
        G biografische vragenlijsten (inzake o.a. huidige
            kenmerken en vroegere ervaringen);
        G assessment centers.
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Instroom: arbeidsovereenkomst

  

M Arbeidsovereenkomst en arbeidsvoorwaarden:
    F Arbeidsovereenkomst: betreft een overeenkomst
        tussen een werknemer en een werkgever waarbij
        enerzijds de werknemer zich in dienst van de
        werkgever verplicht om zijn/haar arbeidskracht in te
        zetten, en anderzijds de werkgever zich verplicht voor
        deze arbeid loon aan de werknemer te betalen.

        Omdat de wet ervan uitgaat dat de werknemer de
        econonomisch zwakkere partij is, mogen arbeids-
        overeenkomsten geen bepalingen bevatten die voor de
        werknemer ongunstiger uitpakken dan wat het
        Burgerlijk Wetboek hierin voorschrijft.
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Instroom: arbeidsovereenkomst

  

M Arbeidsovereenkomst en arbeidsvoorwaarden:
    F Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO): betreft een
        standaardraamwerk voor de arbeidsovereenkomsten
        in een bepaalde branche of sector.  Deze worden in
        gezamenlijkheid afgesloten door werkgeversunies en
        werknemersvakbonden.
        Wanneer zo’n CAO door de Minister van Sociale Zaken
        en Werkgelegenheid verbindend wordt verklaard,
        geldt die CAO voor de gehele branche of sector.  
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Instroom: arbeidsovereenkomst

  

M Arbeidsovereenkomst en arbeidsvoorwaarden:
    F Arbeidsvoorwaarden: vormen uiteraard de basis van
        een arbeidsovereenkomst. 
        In dit verband wordt nog onderscheid gemaakt tussen
        primaire, secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden:
        G primair: inkomen, vakantiegeld, 13e maand, e.d.;
        G secundair: vergoedingen, pensioen, opleiding, e.d.;
        G tertiair: kortingen op producten en diensten, e.d.;
       [G quartair: goede werksfeer, gevoel van zinvol werk.]

   F Om te komen tot een evenwichtige en rechtvaardige
       beloning, verrichten veel organisaties functieanalyses
       / functiewaarderingen, waarbij de zwaarte van de
       functies worden geanalyseerd.  
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Instroom: aanstelling

  

M Soorten aanstellingen:
    F arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd: tijdelijk
        dienstverband, vaak voorafgaand aan vast dienst-
        verband, evt. met een zekere proeftijd;
    F arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd: vast
        dienstverband;
    F overeenkomsten met parttimers, als boven, met
        betrekking tot een zeker aantal uren;
    F overeenkomsten met oproepkrachten:
        G oproepcontract, met een zeker aantal te betalen
            uren, ook al wordt de oproepkracht niet ingezet;
        G 0-urencontract: alleen betaling bij inzet van oproep-
            kracht; mag alleen voor de eerste 6 maanden.
    F flexwerkcontract: betreft inhuren van zelfstandigen:
        houdt op bij beëindiging van werkzaamheden.
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Instroom: socialisatie

  

M Introductiebeleid en socialisatieproces:
    F Introductie moet gezien worden als onderdeel van een
        breder socialisatieproces dat een nieuwe medewerker
        doormaakt.

    F Socialisatie betreft het leerproces waardoor een
        nieuwkomer houdingen en gedragingen ontwikkelt die
        nodig zijn om te functioneren als een volwaardig lid
        van de organisatie.

    F Socialisatie betreft dus een spontaan en complex
        leerproces dat al dan niet wordt ondersteund door de
        organisatie.
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Doorstroom: arbeidsomstandigheden

  

M Arbeidsomstandigheden:
    F Arbowet: betreft een wet die regels bevat voor
        werkgevers en werknemers om de gezondheid, de
        veiligheid en het welzijn van werknemers en
        zelfstandig ondernemers te bevorderen. 
        Doel is om ongevallen en ziekten, veroorzaakt door het
        werk, te voorkomen.

    F De Arbowet bevat geen concrete regels over arbeids-
        omstandigheden, maar algemene bepalingen en
        richtlijnen over het arbeidsomstandighedenbeleid
        (arbobeleid) in bedrijven.

    F De naleving van de Arbowet wordt gecontroleerd door
        de SZW-inspectie (v/h de Arbeidsinspectie).
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Doorstroom: arbeidsomstandigheden

  

M Arbeidsomstandigheden:
    F Bedrijfscultuur-aspecten: arbeidsomstandigheden
        houden ook verband met de bedrijfscultuur: in
        hoeverre in teams wordt gewerkt, en in hoeverre
        (zinvol) werk naar werknemers wordt gedelegeerd.

Cultuurtypologie
volgens Handy
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Doorstroom: arbeidstevredenheid

  

M Werkstructurering en motivatie:
    Bij het verdelen van arbeid speelt werkstructurering een
    belangrijke rol: het bewust rekening houden met
    technische, economische en sociale aspecten van het
    werken in een organisatie of een afdeling daarvan.
 
    G Aanvankelijk betrof dit m.n. werkextrinsieke factoren
        en veranderingen in de werkomgeving, zoals arbo.
                                                                                                >>
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Doorstroom: arbeidstevredenheid

  

M Werkstructurering en motivatie:
    G Later had werkstructurering vooral betrekking op de
        opbouw van het werk zelf, de individuele
        werkintrinsieke factoren, met aandacht voor
        taakverruiming, taakverrijking en taakroulatie.

    G Nu gaat bij werkstructurering de aandacht meer uit
        naar werkintrinsieke factoren op groepsniveau, meer   
        accent op teamwork en het werken in autonome
        werkgroepen.
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Doorstroom: arbeidstevredenheid

  

M Werkstructurering en motivatie:
    Met het oog op werkintrinsieke factoren, spelen hier 2
    toepasselijke theorieën een belangrijke rol:
    F de behoeftenhiërarchie van Abraham Maslow
        (behoefteniveaus: fysiologisch, veiligheid, sociaal,
        waardering, zelfrealisatie);  en
    F de motivatietheorie van Frederick Herzberg
        (werkextrinsieke factoren: hygiènefactoren of
        dissatisfyers; werkintrinsieke factoren: motivatoren of
        satisfyers).



25

HRM / PERSONEELSMANAGEMENT

Doorstroom: beoordeling

  

M Beoordelingsaspecten:
    F Beoordelingssyteem: systeem waarbij de geleverde
        prestatie (output) van de medewerker centraal staat.
    
    F Functioneringssyteem: systeem waarbij de prestatie
        (output) van de medewerker in relatie tot diens
        gedrag, de omstandigheden binnen de arbeidsorgani-
        satie en de kwaliteiten van de leidinggevende (input)
        centraal staat. 

   [F Ontwikkelings- en loopbaanmanagementsyteem:
        systeem waarbij de ontwikkeling en/of de loopbaan
        van de medewerker, al dan niet in relatie tot de
        bedrijfsdoelen van de werkgever, centraal staan.] 
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Doorstroom: beoordeling

  

M Beoordelingsaspecten:
    F Beoordeling: 
        het moet iedereen in de organisatie duidelijk zijn:
        G wat het doel is van de beoordeling, ook evt.
            rechtspositionele gevolgen;
        G wanneer beoordelingen steeds plaats vinden;
        G wie de beoordeling uitvoert;
        G welke methode van beoordeling gehanteerd wordt
            (bijv. gestandaardiseerd beoordelingsformulier);
        G welke beroepsmogelijkheden er zijn wanneer men
            niet eens is met de beoordeling;
        G hoe en hoe lang beoordelingen worden bewaard.
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Doorstroom: beoordeling

  

M Beoordelingsaspecten:
    F Beoordeling / subjectieve waarneming: 
        G Halo-effect: een eerste gunstige indruk van iemand
            hebben, en aan deze persoon vervolgens allerlei
            positieve eigenschappen toekennen.
        G HORN-effect: tegengestelde van halo-effect, waarbij
            een negatieve indruk resulteert in een negatieve
            benadering.
     >>
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Doorstroom: beoordeling

  

M Beoordelingsaspecten:
    F Beoordeling / subjectieve waarneming: 
        G Projectie: gebeurt wanneer iemand aan een ander
            gevoelens en gedachten toeschrijft die feitelijk bij
            hem of haar zelf horen.
        G Categorisatie: mensen in categorieën indelen,
            zonder te letten op de individuele kenmerken of
            verschillen (vooroordelen hebben, bijv.).
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Doorstroom: loopbaanplanning

  

M Loopbaanplanning:
    Voor zover een werknemer langer bij een werkgever
    blijft werken (kan per nationale cultuur sterk
    verschillen!), zal op een zeker moment vanuit werknemer
    en/of werkgever de behoefte ontstaan om verderop in de
    organisatie te komen. 
    
    Bij loopbaanplanning gaat het erom dat de werknemer
    zich ontwikkelt (scholing, ervaring), en dat de
    organisatie daarop aansluit en de werknemer een functie
    biedt, passend bij die ontwikkeling. 
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Doorstroom: loopbaanplanning

  

M Loopbaanplanning:
    F Hoe een organisatie vorm geeft aan loopbaanplanning
        en -begeleiding:
        G via beoordelings- en/of functioneringssgesprekken;
        G door registratie van loopbaaninteresses;
        G door opleiding en training;
        G door job rotation;
        G door taakverruiming;
        G door taakverrijking;
        G door bijzondere opdrachten of projecten;
        G door het opstellen van een persoonlijk opleidingen-
            en loopbaanplan;
        G door het aanbieden van een sabbatical leave (om
            andere onderwerpen te leren, nieuwe ervaringen op
            te doen).
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Doorstroom: loopbaanplanning

  

M Loopbaanplanning:
    F Management Development (MD) betreft het geheel
        van personele activiteiten waarmee een organisatie
        zich probeert te verzekeren van de tijdige beschik-
        baarheid van gekwalificeerde en gemotiveerde mede-
        werkers voor sleutelposities.

    F Het doel van MD is op het juiste moment beschikken
        over de juiste groep van managers en specialisten.

    F MD is niet alleen gericht op de doelgroep van
        managers, maar ook op opleiding en ontwikkeling van
        ‘topprofessionals’: high potentials zoals junior
        managers, junior adviseurs en junior wetenschappers.
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Doorstroom: functiewaardering

  

M Functiewaardering in de engste betekenis is het
    ‘rangschikken van functies naar zwaarte’.  Dit vindt
    dan plaats met behulp van een systeem of methode,
    waarbij regels, voorschriften en procedures in acht
    worden genomen.

M Bepalend voor de functiezwaarte is het aantal en de
    hoogte van de eisen die de aan de functie gesteld
    worden stelt om deze goed te kunnen vervullen.
     (Geen enkel P&O instrument staat zo ter discussie als
     functiewaardering, dit i.v.m. veronderstelde verstarring in de
     organisatie, en ook discriminatie in beloningen, bijv. m/v).
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Doorstroom: functiewaardering

  

M In Nederland worden tientallen functiewaarderings-
    systemen gehanteerd, en elk systeem heeft wel ken-
    merken die verschillen van die van andere systemen.
    Verder ligt dit onderwerp in veel organisaties gevoelig,
    juist omdat het salaris daarmee samenhangt, waar-
    door al gauw een negatief oordeel hieromtrent wordt
    gevormd.

M Wat in elk geval niet onder het begrip functiewaardering
    valt is de beloningsstructuur (waaronder salarishoogte,
    bonussen, vergoedingen, salarisschalen, e.d.).
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Doorstroom: functiewaardering

  

M Functiewaardering & beloning:
    F In Nederland worden tientallen functiewaarderings-
        systemen gehanteerd, en elk systeem heeft wel ken-
        merken die verschillen van die van andere systemen.
        Verder ligt dit onderwerp in veel organisaties gevoelig,
        juist omdat het salaris daarmee samenhangt, waar-
        door al gauw een negatief oordeel hieromtrent wordt
        gevormd.

    F Wat in elk geval niet onder het begrip functiewaar-
        dering valt, is de beloningsstructuur.
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Doorstroom: functiewaardering

  

M Functiewaardering & beloning:
    F Bekende functiewaarderingsmethoden zijn o.a.:
        G factorvergelijkingsmethode, waarbij functies
            onderling worden vergeleken aan de hand van het
            wel of niet aanwezig zijn van bepaalde factoren in
            de functies (zoals kennis, verantwoordelijkheid,
            zelfstandigheid, contact met anderen, enz.).

        G puntenmethode, waarbij functies worden ontleed in
            gewogen factoren (de ene factor is dan belangrijker
            dan de andere) die totaalscores opleveren.
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Doorstroom: beloning

  

M Beloningssystemen:
    F Functionele / personele beloningen:
        G Functionele beloning betreft de beloning die door
            functiewaardering is vastgesteld, dus op basis van
            functie. 
        G Personele beloning betreft de beloning aan een
            medewerker die kan afwijken van de functionele
            beloning, bijv. door verdienstelijkheid, afwijking in
            salarisschaal, en dergelijke.
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Doorstroom: beloning

  

M Loonstelsels:
    F Tijdloon:
        Hier ontvangt de werknemer een vaste vergoeding per
        gewerkte tijdseenheid, bijv. per uur, dag, week,
        maand of per jaar.  Deze beloning is onafhankelijk van
        de kwaliteit of hoeveelheid verrichte prestaties. 

        Vooral toepasbaar in situaties waarin prestaties lastig
        te meten zijn: administratief werk, algemeen
        management, receptie, enz.
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Doorstroom: beloning

  

M Loonstelsels:
    F Stukloon:
        Hier ontvangt de werknemer een vaste vergoeding per
        geleverde prestatieseenheid, bijv. per stuk, per doos,
        per krat, per aantal behandelingen, e.d. Het voordeel
        is dat de werknemer zijn inzet beloond ziet worden.
 
        Wel zorgt dit systeem voor wisselend inkomen, onrust
        om prestaties te behalen, en vaak ook voor wisselende
        kwaliteit.  Vaak zal hier toch worden overgeschakeld
        naar tijdloonsysteem.
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Doorstroom: beloning

  

M Loonstelsels:
    F Premieloon:
        Een mengvorm van tijdloon en stukloon. Hier ontvangt
        de werknemer een vaste basis-vergoeding per
        tijdseenheid, en een premie wanneer boven een
        zekere standaardprestatie wordt gepresteerd.

        Op deze wijze delen zowel werknemer als werkgever
        het voordeel dat ontstaat bij méérprestatie van de
        werknemer(s).
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Uitstroom: beëindiging dienstverband

  

M Beëindiging dienstverband: uitstroom:
    F Uitstroom is een overkoepelende term waaronder alle
        processen vallen die resulteren in het verlaten van de
        organisatie door medewerkers. 
 
    F Bij uitstroom zijn 2 hoofdvormen te onderscheiden:
        G vrijwillig
        G onvrijwillig:  
                                 O arbeidsongeschiktheid
                                 O overlijden
                                 O pensionering, en
                                 O ontslag.
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Uitstroom: beëindiging dienstverband

  

M Beëindiging dienstverband: uitstroom:
    F Individueel ontslag:
        G Ontslag wordt binnen de Nederlandse arbeidsver-
            houdingen als uiterste middel beschouwd. Het
            Nederlandse ontslagrecht biedt de werknemer
            daarom vrij sterke bescherming tegen ontslag. Zo
            sterk dat het tot minder arbeidsmobiliteit leidde,
            waardoor per 1 juli 2015 belangrijke aanpassingen
            werden doorgevoerd.
            Onder het nieuwe ontslagrecht kunnen werkgevers
            niet meer kiezen of zij een ontslagzaak aanhangig
            maken bij het UWV of bij het kantongerecht.
      >>
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Uitstroom: beëindiging dienstverband

  

M Beëindiging dienstverband: uitstroom:
    F Individueel ontslag:
        G Naast het ontslag met wederzijds goedvinden, zijn
            er in principe 2 wegen die bewandeld kunnen
            worden om een arbeidsovereenkomst (voor
            onbepaalde tijd) te beëindigen:
            M vergunning aanvragen bij het UWV (Uitvoerings-
                instituut Werknemersverzekeringen). 
                Verplicht bij een bedrijfseconomisch ontslag of
                ontslag na twee jaar arbeidsongeschiktheid.  
                Zonder vergunning is het simpelweg verboden
                een werknemer te ontslaan.
   >>
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Uitstroom: beëindiging dienstverband

  

M Beëindiging dienstverband: uitstroom:
    F Individueel ontslag:
        G  2 wegen om arbeidsovereenkomst te beëindigen,
            vervolg:
            M ontbindingsverzoek indienen bij de kanton-
                rechter.  Dit gebeurt alleen nog in geval van
                ontslag om persoonlijke redenen ( bijv. bij
                disfunctioneren van de werknemer of door een
                verstoorde arbeidsrelatie).
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Uitstroom: beëindiging dienstverband

  

M Sociale zekerheid in Nederland:


