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Hoofdstuk 1

Strategie

Wat is strategie?

• Het bepalen van de basisdoelstellingen op lange 
termijn

• Het bepalen van de mogelijke acties om de 
doelstellingen te bereiken

• Het maken van een keuze uit de verschillende 
alternatieven
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Missie van een onderneming (1)

De missie van een onderneming geeft aan waaraan zij 
haar bestaansrecht ontleent:

“Waartoe is de onderneming op aarde? Wat willen wij 
bereiken, wat maakt ons uniek?”
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Missie van een onderneming (2)

Voorwaarden:

• De missie geeft antwoord op de wie-, wat- en hoe-
vraag.

• De missie bevat ambities en doelen.

• De missie geeft weer wat de normen en waarden van 
het bedrijf zijn.
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Visie van een onderneming

De visie van de onderneming geeft aan hoe de 
organisatie haar toekomst ziet.

De missie is vooral gericht op de omgeving en geeft 
aan hoe de onderneming met de wereld wil omgaan. 
De visie is toekomstgericht.

6
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Doelstellingen

Drie niveaus:

• Strategisch niveau (lange termijn)

• Tactisch niveau (middellange termijn)

• Operationeel niveau (korte termijn)
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Planning-en-controlcyclus (1)

Het besturen van een onderneming is een 
continu proces, dat bestaat uit vier 
activiteiten:

• Plannen

• Uitvoeren

• Controleren

• Corrigeren
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Planning-en-controlcyclus (2)

De activiteiten uit de planning-en-controlcyclus zijn 
te vertalen in de volgende functies/taken van het 
management:

• Plannen

• Organiseren

• Coördineren

• Dirigeren

• Controleren

9
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Kritische succesfactoren (1)

• Bij het strategisch besturen van een 
onderneming moet de directie zich richten op 
de kritische succesfactoren (KSF’s)

• Een KSF is een factor van de onderneming –
of van de omgeving – die essentieel is voor 
de continuïteit en het succes van de 
organisatie
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Kritische succesfactoren (2)

Voorbeelden KSF’s:

• Winstgevendheid

• Gemotiveerde medewerkers

• Tevreden klanten

• Snelle levertijd
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Prestatie-indicatoren (1)

• De ontwikkeling van KSF’s kan worden 
gemeten met behulp van prestatie-
indicatoren

• Voorbeelden: winstmarge (%), ziekteverzuim 
(%), klanttevredenheid (cijfer op schaal van 1 
tot 10)

• Voor iedere prestatie-indicator moet een 
norm worden bepaald

12
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Prestatie-indicatoren (2)

Prestatie-indicatoren moeten SMART zijn:

• Specifiek (duidelijk en concreet)

• Meetbaar

• Acceptabel

• Realistisch

• Tijdgebonden
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Balanced Score Card (1)

• De KSF’s moeten verspreid zijn over de verschillende 
aandachtsgebieden bij het besturen van een 
organisatie

• Een belangrijk hulpmiddel om dit evenwicht te 
bewaren, is de Balanced Score Card (BSC)
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Balanced Score Card (2)

De BSC gaat uit van vier perspectieven:

• Financieel perspectief

• Perspectief van de klant

• Perspectief van interne processen

• Perspectief van innovatie en lerend vermogen

15
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Meerjarenbegroting

• De strategie moet worden vertaald in een 
meerjarenbegroting

• De meerjarenbegroting vertelt welke 
productiemiddelen er beschikbaar zijn en hoe 
de directie deze middelen op lange termijn wil 
gebruiken om de doelstellingen te realiseren

• De meerjarenbegroting wordt vervolgens 
vertaald in een jaarbegroting
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Managementgebieden

• Strategisch management

• Financieel management

• Personeelsmanagement

• Marketing management

• ICT-management

• Informatiemanagement

• Kwaliteitsmanagement

• Operations management

• Procesmanagement
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Moderne managementconcepten

Twee moderne managementconcepten:

• Verandermanagement

• Projectmanagement

18
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Verandermanagement

Twee vormen:

• Spontaan veranderen

• Gepland veranderen

– Ontwerpmodel

– Ontwikkelmodel
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Projectmanagement

Kenmerken:

• Een project wordt op systematische wijze
georganiseerd, voorbereid, gepland, 
uitgevoerd en afgerond.

• Een project wordt meestal opgesplitst in 
meerdere deelprojecten.
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Organisatiestructuur (1)

Organisatiestructuur: de opbouw en de 
samenhang van de afdelingen en de taken 
binnen een organisatie met de daarbij 
behorende activiteiten, functies en 
verantwoordelijkheden.
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Organisatiestructuur (2)

Onderdelen:

• Functiegebouw

• Organieke structuur

• Personele structuur
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Organisatiestructuur (3)

Belangrijkste structuren:

• Lijnorganisatie

• Functionele organisatie

• Lijn-staforganisatie

• Matrixorganisatie

• Projectorganisatie

• Divisieorganisatie
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Organigram (1)

• Organigram: schematische weergave van de 
organisatiestructuur

• Hiërarchie en formele relaties tussen functies 
en afdelingen worden zichtbaar

24
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Organigram (2)

Soorten afdelingen en relaties in organigram:

• Lijnafdelingen

• Lijnrelaties

• Ondersteunende afdelingen

• Stafafdelingen

• Stafrelaties

• Functionele relaties
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Hoofdstuk 2

Budgettering

Van strategie naar afdelingsbudget

• Strategie (lange termijn) wordt vertaald in een 
jaarplan (begroting)

• De begroting geeft aan welke doelstellingen 
een onderneming in het komende jaar wil 
bereiken

• Het budget van de onderneming – en elke 
individuele afdeling – geeft een overzicht van 
de verwachte kosten en opbrengsten

27
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Wat is een budget?

Definitie:

“Een budget is een overzicht van de geplande 
activiteiten en de verwachte kosten en 
opbrengsten hiervan, gedurende een 
bepaalde toekomstige periode”

Een budget heeft een taakstellend karakter
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Functies van een budget

Een budget kan de volgende functies hebben:

• Huishoudplan

• Taakstelling

• Coördinatiemiddel

• Communicatiemiddel

• Evaluatiemiddel

• Beheersingsinstrument
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Economic performance vs. management 
performance (1)

• Economic performance: welk economische 
resultaat heeft een manager behaald in de 
afgelopen periode? (marktaandeel, winst)

• Management performance: in welke mate 
heeft het handelen van de manager 
bijgedragen aan het economische resultaat? 
Dit kan worden gemeten met behulp van één 
of meer prestatie-indicatoren
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Economic performance vs. management 
performance (2)

• Economic performance → efficiency: 
verhouding tussen de opgeofferde 
productiemiddelen en de opbrengsten

• Management performance → effectiviteit: in 
hoeverre is een bepaalde doelstelling 
daadwerkelijk bereikt?

• Hoe meten? → Met behulp van 
managementinformatie
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Budgetteringsmethoden

Belangrijkste budgettingsmethoden:

• Incrementeel budgetteren

• Zero based budgetting

• Overhead value analysis

• Activity based budgetting

• Kaizenbudgetting
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Vormen van kostenbudgetten (1)

• Vaste kosten: kosten die niet afhankelijk zijn 
van de bedrijfsdrukte (voorbeelden: huur van 
een bedrijfshal, salarissen van werknemers 
die in vaste dienst zijn)

• Variabele kosten: kosten waarvan de omvang 
wel afhankelijk is van de bedrijfsdrukte 
(voorbeeld: grondstofkosten)

33
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Vormen van kostenbudgetten (2)

Drie soorten variabele kosten:

• Proportioneel variabele kosten

• Progressief variabele kosten

• Degressief variabele kosten

34

Vormen van kostenbudgetten (3)

Vier vormen van kostenbudgetten:

• Vast budget: vast bedrag aan toegestane 
afdelingskosten

• Variabel budget: vast bedrag per prestatie

• Gemengd budget: combinatie van vast en 
variabel budget

• Flexibel budget: bij progressieve of degressieve 
variabele kosten
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Budgettarief en calculatietarief

• Budgettarief (dekkingstarief): de kosten die 
volgens het budget zijn toegestaan per 
activiteit/product; hierbij wordt bij het 
doorbereken van de constante kosten 
gekeken naar de werkelijke bezetting

• Calculatietarief: het tarief dat wordt gebruikt 
bij de kostprijscalculatie; voor de constante 
kosten per eenheid wordt uitgegaan van de 
normale bezetting

36
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Hoofdstuk 3

Informatievoorziening

Informatievoorziening

Definitie informatievoorziening:

“Het geheel van alle activiteiten die betrekking hebben 
op het verzamelen, vastleggen en verwerken van 
gegevens, ten behoeve van de besluitvorming”

38

Informatie versus gegevens

• Een ‘gegeven’ is een vastlegging van een bepaald 
feit

• Informatie is de verzameling van gegevens op basis 
waarvan men een besluit kan nemen

39
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Informatievoorziening

Informatievoorziening bestaat uit:

• Verwerken en verzamelen van gegevens

• Het zodanig ter beschikking stellen van een 
gegevensverzameling dat deze kan worden gebruikt 
om beslissingen te nemen
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Categorieën (interne) informatie

Vier categorieën (interne) informatie:

• Informatie om te kunnen plannen

• Informatie om te kunnen uitvoeren

• Informatie om te kunnen controleren

• Informatie om te kunnen corrigeren
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Soorten informatie

Drie soorten informatie:

• Strategische informatie

• Tactische informatie

• Operationele informatie

42
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Strategische informatie

Strategische informatie wordt gebruikt om de 
koers voor de lange termijn te kunnen 
bepalen

Kenmerken:

• Vaag, ongestructureerd en complex

• Onzeker en niet altijd even betrouwbaar

• Afkomstig van buiten de organisatie
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Tactische informatie

Tactische informatie wordt gebruikt om besluiten op 
middellange termijn te kunnen nemen

Kenmerken:

• Concreet en relatief gestructureerd

• Afkomstig van interne en externe bronnen

• Minder complex dan strategische informatie

• In hoge mate zeker en betrouwbaar
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Operationele informatie

Operationele informatie wordt gebruikt om besluiten 
op korte termijn te kunnen nemen

Kenmerken:

• Zeer concreet en goed gestructureerd

• Vooral afkomstig van interne bronnen

• Niet complex

• Zeker en zeer betrouwbaar

45
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Eisen aan informatie

Informatie moet aan een viertal eisen voldoen:

• Juistheid

• Tijdigheid

• Volledigheid

• Betrouwbaarheid
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Geautomatiseerde informatievoorziening 
(1)

Enkele voordelen:

• Informatie is op ieder gewenst moment 
beschikbaar

• Informatie kan sneller en beter verzorgd 
worden gepresenteerd (betere rapprtages)

• Softwarepakketten kunnen worden gekoppeld
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Geautomatiseerde informatievoorziening 
(2)

Voorwaarden:

• Goed inzicht in de informatiebehoeften

• Voldoende vermogen om te investeren in hard-
en software

• Medewerkers moeten met de hard- en software 
kunnen omgaan (kennis en vaardigheden)

• Maatregelen omtrent de continuïteit

48
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Geautomatiseerde informatievoorziening 
(3)

Risico’s:

• Risico op fouten bij gebrek aan kennis en 
vaardigheden

• Problemen doordat mensen de hard- en software 
naar eigen inzicht gebruiken

• Relatief hoge kosten en uitgaven

• Risico op diefstal en verlies van belangrijke 
informatie
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Beveiligingsmaatregelen

Vier soorten beveiligingsmaatregelen:

• Fysieke maatregelen

• Organisatorische maatregelen

• Hardwarematige maatregelen

• Softwarematige maatregelen
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Fysieke maatregelen

Voorbeelden:

• Apparatuur in een goed afsluitbare ruimte 
plaatsen

• Apparatuur beveiligen

• Brandpreventie

• Toegang tot automatiseringsruimte regelen

• Identificatie van aanwezigen

51
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Organisatorische maatregelen

Voorbeelden:

• Goede toegangsregeling

• Back-ups maken

• Zorgen voor functiescheiding

• Nieuw personeel screenen

• Procedures opstellen over omgaan met usb-
sticks
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Hardwarematige maatregelen

Voorbeelden:

• Het gebruik van aparte computers voor 
systeemontwikkeling en systeembeheer

• Beschikbaarheid van extra computers, in 
verband met de continuïteit
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Softwarematige maatregelen

Voorbeelden:

• Firewalls en virusscanners

• Application controls

• Gebruikersnamen en wachtwoorden

• Geautomatiseerd maken van back-ups

54
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Hoofdstuk 4

Administratieve organisatie

Administratieve organisatie

Definitie administratieve organisatie:

“Het gehele pakket aan organisatorische 
maatregelen, gericht op een goede 
informatievoorziening voor het besturen, het 
beheersen en het laten uitvoeren van alle 
bedrijfsprocessen in de onderneming, 
inclusief het achteraf afleggen van 
verantwoording hierover”
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Typologiemodel van Starreveld (1)

• Bij het inrichten van de administratieve 
organisatie dienen de huidige processen als 
uitgangspunt

• Om het wiel niet opnieuw te hoeven 
uitvinden, kan worden aangesloten bij in de 
praktijk ontwikkelde systemen

• Het bekendste hulpmiddel is het 
Typologiemodel van Starreveld
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Typologiemodel van Starreveld (2)

Vijf hoofdtypen:

• Handelsonderneming

• Dienstverlenende onderneming

• Agrarische onderneming

• Productieonderneming

• Financiële instelling
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Waardenkringloop

Twee belangrijke ‘bewegingen’:

• Geldbeweging

• Goederenbeweging

Vaak een nauw verband tussen de geld- en de 
goederenbeweging

→ Al deze verbanden samen vormen de 
‘waardenkringloop’ van een onderneming
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Interne controle (1)

Definitie interne controle:

“De controle die namens het management van 
een onderneming wordt uitgevoerd op de 
diverse activiteiten en handelingen van 
medewerkers”

Al deze maatregelen dienen om fraude en 
menselijke fouten zo veel mogelijk te 
beperken en te signaleren
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Interne controle (2)

Twee groepen maatregelen:

• Organisatorische maatregelen: vóóraf, met 
als doel om ongewenste handelingen zo veel 
mogelijk te voorkomen

• Controlehandelingen; achteraf, om na te 
gaan of er fraude is gepleegd en/of 
medewerkers fouten hebben gemaakt
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Organisatorische maatregelen

Voorbeelden:

• Duidelijke instructies en richtlijnen opstellen

• Bevoegdheden schriftelijk vastleggen

• Gebruikersnamen en wachtwoorden

• Het afsluiten van ruimten waarin geld of 
goederen worden bewaard

• Controletechnische functiescheidingen
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Controletechnische functiescheidingen 
(1)

Functiescheiding:

Alle mogelijkheden om een fout te maken of te 
frauderen zónder dat dit wordt gesignaleerd, 
worden weggewerkt door bij één transactie 
(én de vastlegging hiervan) minimaal twee 
mensen met een tegengesteld belang te 
betrekken

63
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Controletechnische functiescheidingen 
(2)

Vijf soorten functies:

• Beschikkende functie

• Bewarende functie

• Uitvoerende functie

• Registrerende functie

• Controlerende functie
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Controlehandelingen

Voorbeelden:

• Verbandscontroles

• Aanwezigheidscontroles

• Invoercontroles

• Bevoegdheidscontroles

• Voortgangscontroles

• Cijferbeoordelingen

• Inventarisaties

• Ontstaanscontroles

• Afloopcontroles
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Verbandscontroles (1)

• Verbandscontroles worden uitgevoerd om 
achteraf vast te stellen of er – bewust of 
onbewust – fouten zijn gemaakt

• Bekendste verbandscontrole: BETA-formule

• BETA-formule: Beginstand -/- Eindstand 
(toestanden) = Toename -/- Afname 
(gebeurtenissen)

66
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Verbandscontroles (2)

Verbandscontroles in loonadministratie:

• Brutoloon op verzamelloonstaat = geboekte 
brutoloon op basis van loonjournaalpost

• Nettolonen op loonjournaalpost = betaalde 
nettolonen

• Bedrag aan loonbelasting op aangifte = 
bedrag aan ingehouden loonbelasting op 
loonjournaalpost
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Hoofdstuk 5

Administratieve organisatie

en HRM

HRM-systeem

HRM-systeem bevat niet alleen personeels- en 
salarisadministratie, maar ook informatie 
omtrent alle HRM-instrumenten, zoals:

• Werving en selectie

• Belonen

• Beoordelen

• Carrière- en loopbaanplanning

69
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Geïntegreerd HRM-systeem (1)

Geïntegreerd (HRM-)systeem:

• Onderneming gebruikt één systeem voor 
HRM en de personeels- en 
salarisadministratie

• Sommige ondernemingen nemen ook de 
financiële administratie en alle andere 
administraties op in zo’n systeem

70

Geïntegreerd HRM-systeem (2)

Enkele voordelen:

• Doordat administraties zijn gekoppeld, wordt veel 
dubbel invoerwerk voorkomen

• Betere communicatie tussen de diverse 
afdelingen

• Bij koppeling van salaris- en financiële 
administratie is het eenvoudiger om interne 
controles uit te voeren
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Geïntegreerd HRM-systeem (3)

Nadelen:

• Onderneming wordt erg afhankelijk van één 
systeem (en één leverancier)

• Het invoeren van een systeem dat volledig is 
afgestemd op de wensen van álle 
verschillende afdelingen, is vaak erg 
ingewikkeld

72
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Personeels- en salarissystemen (1)

Functies salarissysteem:

• Alle mogelijke loonberekeningen kunnen maken

• Diverse (fiscale) regelingen kunnen toepassen

• Loonaangifte kunnen indienen

• Gegevensuitwisseling met pensioenuitvoerders
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Personeels- en salarissystemen (2)

Functies in (zelfstandig) HRM-systeem:

• Registratie van alle werknemers 
(personeelsgegevens)

• Digitaal personeelsdossier

• Registratie van gevolgde opleidingen en 
opgedane ervaring

• Werving en selectie

• Arbeidsvoorwaarden 

74

Personeels- en salarissystemen (3)

Functies in HRM-systeem (vervolg):

• Personeelsbeoordeling

• Functieprofilering en -matching

• Carrière- en loopbaanplanning

• Verzuim en verlof

• Personeelsrooster

• Urenregistratie

75
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Personeels- en salarissystemen (4)

Periodiek aansluiting maken tussen:

• Personeels- en salarisadministratie; 
voorbeeld: aansluiting tussen werkelijke 
aantal personeelsleden en uitbetaling van de 
salarissen

• Salaris- en financiële administratie

76

Beveiligingsmaatregelen

Twee soorten maatregelen:

• Fysieke beveiligingsmaatregelen

• Logische (organisatorische) beveiligingsmaatregelen

77

Fysieke beveiligingsmaatregelen

Voorbeelden:

• Fysieke beveiliging van computerapparatuur

• Brandmelders en sensoren

• Firewalls en virusscanners

• Back-ups maken

• Werken met twee servers

• Procedures voor omgaan met usb-sticks

78
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Logische beveiligingsmaatregelen

Voorbeelden:

• Application controls: ingebouwde 
controlemaatregelen die bepaalde fouten 
moeten signaleren

• Gebruikersnamen en wachtwoorden

• Toegang tot programma’s en modules 
uitsluitend mogelijk maken voor medewerkers 
die hiertoe bevoegd zijn

79

SAAS en ESS

• SAAS (Software As A Service): 
(salaris)administratie voeren via internet

• ESS (Employee Self Service): medewerkers 
kunnen zelf (online) toegang krijgen tot hun 
gegevens in de personeelsadministratie. Ook 
kunnen zij zelf mutaties doorvoeren en nline 
hun loonstroken en jaaropgaven bekijken en 
downloaden

80

Hoofdstuk 6

Loonkosten
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Loonkosten berekenen

Waarom de loonkosten berekenen?

• Noodzakelijk voor opstellen loonjournaalpost

• Belangrijke managementinformatie

• Berekening exacte loonkosten is nodig om 
deze kosten aan de hand van de 
loonverdeelstaat te kunnen doorbelasten aan 
de verschillende afdelingen

82

Loonkostenposten

De belangrijkste loonkostenposten:

• Brutoloon

• Reservering vakantiegeld

• Reis- en andere kostenvergoedingen

• Werkgeversdeel pensioenpremie

• Werkgeversdeel WGA- en WW-premie

• Vergoeding bijdrage Zvw

83

Directe en indirecte loonkosten

• Directe loonkosten: loonkosten die 
rechtstreeks zijn toe te rekenen aan een 
product, vanwege een aantoonbaar verband 
tussen het ontstaan van de loonkosten en het 
maken van dat product

• Indirecte loonkosten: loonkosten waarbij geen 
aantoonbaar verband bestaat tussen die 
kosten en een specifiek product

84
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Loonkosten toerekenen aan de afdelingen 
(1)

• Loonkosten per werknemer toerekenen aan 
de afdeling waar deze werknemer werkzaam 
is

• Kosten die niet rechtstreeks tot een 
specifieke werknemer of afdeling te herleiden 
zijn, aan de afdelingen toerekenen met 
behulp van verdeelsleutels

85

Loonkosten toerekenen aan de afdelingen 
(2)

• Afdelingen kunnen hun kosten doorbelasten 
aan andere afdelingen

• Doorbelasten gebeurt volgens de 
kostenplaatsenmethode

86

Kosten doorbelasten (1)

Soorten kostenplaatsen:

• Hoofdkostenplaatsen

• Hulpkostenplaatsen

• Algemene kostenplaatsen

87
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Kosten doorbelasten (2)

Stappenplan bij doorbelasten:

1. Kosten toewijzen aan de kostenplaatsen

2. Hulpkostenplaatsen belasten hun kosten door 
aan algemene en hoofdkostenplaatsen

3. Algemene kostenplaatsen belasten hun kosten
door aan hoofdkostenplaatsen

4. Hoofdkostenplaatsen berekenen hun kosten
door in de producten

88

Loonjournaalpost

Loonjournaalpost geeft o.m. de volgende mutaties in het 
grootboek aan:

• Periodieke brutoloonlast

• Kostenvergoedingen

• Ingehouden loonbelasting en pensioenpremie

• Werkgeverslasten

• Af te dragen bedragen en uit te betalen lonen

• Reservering vakantietoeslag

89

Matchingprincipe

Matchingprincipe: een onderneming moet de 
kosten toerekenen aan de periode waarin ze 
zijn ontstaan

90
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Voorzichtigheidsprincipe

Voorzichtigheidsprincipe:

• Opbrengst pas verantwoorden als deze is 
gerealiseerd.

• Verlies nemen zodra dit is geconstateerd → 
kosten nemen zodra duidelijk is dat deze 
worden gemaakt

91

Hoofdstuk 7

Salarisadministratie

Verwerking van de lonen

Taakverdeling:

• Lonen berekenen: salarisadministrateur

• Personeelsadministratie: personeelsafdeling

• Loonbetalingen voorbereiden: medewerker financiële 
administratie

• Loonbetalingen autoriseren: financieel of algemeen 
directeur

• Lonen en betalingen verwerken in financiële administratie: 
medewerker financiële administratie

93
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Betrokken afdelingen

Afdelingen die betrokken zijn bij de verwerking 
van personeels- en loongegevens:

• Personeelsafdeling

• Salarisadministratie

• Financiële administratie

94

Taken salarisadministrateur (1)

Mogelijke taken:

• Salarissen berekenen en betaalbaar stellen 

• Cao/arbeidsvoorwaarden toepassen

• Salarisadministratie verzorgen

• Personeelsgegevens verzamelen en verwerken

• Loonaangifte indienen en loonheffingen (laten) 
afdragen
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Taken salarisadministrateur (2)

Mogelijke taken (vervolg):

• Looncontroles begeleiden

• Rapportages over loonkosten verzorgen

• Management adviseren over beloningsbeleid

• Salarisbudgetten berekenen en bewaken

• Salarissoftware onderhouden
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Salarisadministratie

• Salarisadministratie houdt zich bezig met alle 
activiteiten die betrekking hebben op het 
berekenen van de lonen en alle bedragen die 
moeten worden afgedragen (aan 
Belastingdienst en pensioenfonds)

• Hierbij moet worden voldaan aan een groot 
aantal administratieve verplichtingen
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Input salarisadministratie

Salarisadministratie heeft input nodig van de 
volgende afdelingen:

• Personeelsafdeling

• Afdeling waarop een specifieke werknemer 
werkzaam is

• Financiële administratie
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Output salarisadministratie

Output salarisadministratie:

• Loonstroken

• Loonstaten

• Jaaropgaven

• Verzamelloonstaat

• Loonjournaalpost

99



34

Werkprocessen salarisadministratie (1)

Werkprocessen:

• Salarissen berekenen en betaalbaar stellen

• Salarisadministratie bijhouden

• Personeelsgegevens verzamelen en 
verwerken (gebeurt vaak op de 
personeelsafdeling)

• Aangifte loonheffingen indienen
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Werkprocessen salarisadministratie (2)

Werkprocessen (vervolg):

• Rapportages omtrent de loonkosten 
verzorgen

• Salarisbudgetten berekenen en bewaken

• Salarissoftware onderhouden
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Personeelsafdeling

Taken personeelsafdeling:

• Alle werkzaamheden die betrekking hebben 
op het personeelsbeleid

• Uitvoeren van groot aantal administratieve 
handelingen die op al die werkzaamheden 
betrekking hebben

• Personeelsdossiers bijhouden
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Personeelsdossier

In een personeelsdossier wordt per werknemer 
alle relevante informatie vastgelegd

Twee soorten gegevens:

• Primaire gegevens (NAW-gegevens, 
geboortedatum, functie, salaris, datum in 
dienst, etc.)

• Secundaire gegevens (opleidingen, ervaring, 
beoordelingen)
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Financiële administratie

Taken financiële administratie:

• Verwerken van de gemaakte loonberekening in 
het grootboek door het boeken van de 
opgestelde loonjournaalpost

• Loonbetalingen voorbereiden (autorisatie hiervan 
gebeurt door iemand die hiertoe bevoegd is, 
zoals directeur)

• Betalingen verwerken in de administratie

104

Hoofdstuk 8

Personeelsmanagement
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Personeelsmanagement

Personeelsmanagement: alle besluiten en 
handelingen die betrekking hebben op de wijze 
waarop een organisatie met haar personeel 
omgaat.

Drie niveaus:

• Strategisch niveau

• Tactisch niveau

• Operationeel niveau
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Operationeel personeelsmanagement (1)

Activiteiten:

• Werving en selectie nieuwe medewerkers;

• Personeel opleiden

• Functionerings-en beoordelingsgesprekken 
voeren

• Verlofregeling uitvoeren

• Verzuimbegeleiding
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Operationeel personeelsmanagement (2)

Activiteiten (vervolg):

• Exitgesprekken voeren

• Arbobeleid uitvoeren

• Personeelsadministratie

• Salarisverwerking
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Betrokkenen bij uitvoering 
personeelsbeleid

De volgende ‘spelers’ zijn betrokken bij de uitvoering van het 
personeelsbeleid:

• HRM-manager (en –functionarissen)

• Directie (= eindverantwoordelijk)

• Lijnmanagers

• Personeelsadministrateur

• Salarisadministrateur

• Individuele medewerkers

109

Taken HRM-manager

Taken HRM-manager:

• Adviseren van directie, management en 
medewerkers op het gebied van HRM

• Het beheren van de HRM-instrumenten

• Opzetten en evalueren van de HRM-strategie en 
het personeelsbeleid

• Vaststellen van de resultaten van het gevoerde 
beleid
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Taken lijnmanagers

Taken lijnmanagers:

• Het HRM-beleid van de organisatie uitvoeren op 
hun eigen afdeling

• Het nemen van belangrijke besluiten op HRM-
gebied, bijvoorbeeld m.b.t. beoordeling en 
beloning van werknemers

• Uitvoeren van verzuim- en re-integratiebeleid

• Loopbaanbegeleiding
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Taken overige betrokkenen (1)

Belangrijkste taken overige betrokkenen:

• Directie: eindverantwoordelijk voor het 
personeelsmanagement; contactpersoon van 
ondernemingsraad en vakbonden

• Personeelsadministrateur: vastleggen, 
verwerken en beheren personeelsgegevens; 
leveren van ken- en stuurgetallen; bijhouden 
verzuimadministratie
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Taken overige betrokkenen (2)

Belangrijkste taken overige betrokkenen (vervolg):

• Salarisadministrateur: correct verwerken en 
betaalbaar stellen van de salarissen; indienen 
loonaangifte

• Individuele werknemers: invloed uitoefenen op 
eigen loopbaan, door ambities aan te geven en 
het maximale uit hun vermogen te halen
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Vertrouwenspersoon (1)

• Werkgever is wettelijk verplicht om aandacht 
te besteden aan het voorkomen van 
ongewenst gedrag

• Concreet: beleid opstellen

• Aanstelling vertrouwenspersoon kan 
belangrijk onderdeel zijn van dit beleid
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Vertrouwenspersoon (2)

Ongewenst gedrag:

• Agressie en geweld;

• Seksuele intimidatie en ongewenste 
intimiteiten;

• Discriminatie;

• Pesten.
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Vertrouwenspersoon (3)

Taken vertrouwenspersoon (1):

• het opvangen van werknemers die zijn 
lastiggevallen;

• nagaan of het mogelijk is om de kwestie in de 
informele sfeer op te lossen;

• het slachtoffer informeren over andere 
oplossingsmogelijkheden;
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Vertrouwenspersoon (4)

Taken vertrouwenspersoon (2):

• het begeleiden van een werknemer bij 
bijvoorbeeld klachtenprocedure;

• het doorverwijzen naar andere 
hulpverlenende instanties;

• het geven van voorlichting;

117



40

Vertrouwenspersoon (5)

Taken vertrouwenspersoon (3):

• het adviseren en ondersteunen van 
leidinggevenden en de ondernemingsleiding 
bij het voorkomen van ongewenst gedrag;

• registratie van gevallen van ongewenst 
gedrag.

118

Personeelsplanning (1)

• Personeelsplanning is één van de eerste 
stappen in de vertaling van de strategie naar 
concreet beleid

• Centrale vraag: welke eisen worden er 
gesteld aan het personeel?

• Dit moet uiteindelijk leiden tot een concreet 
beleid omtrent instroom, doorstroom en 
uitstroom van werknemers

119

Personeelsplanning (2)

Vier fasen:

1. Huidige personeelsbezetting inventariseren 
(opbouw personeelsbestand, verloop)

2. Gewenste bezetting bepalen

3. Vaststellen welke maatregelen moeten worden 
genomen om de gewenste personeelsbezetting 
te realiseren

4. Aanpak evalueren

120
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Functie- en competentieprofielen (1)

• Belangrijk onderdeel van personeelsplanning is 
het vaststellen van de vaardigheden die nodig 
zijn om de strategische doelstellingen te 
verwezenlijken

• Dit moet worden vertaald in individuele 
eigenschappen (= competenties) waarover 
werknemers moeten beschikken om hun werk te 
kunnen doen

→ Functie- en competentieprofielen opstellen
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Functie- en competentieprofielen (2)

• Functieprofiel geeft aan welke taken en 
verantwoordelijkheden een werknemer in een 
specifieke functie heeft

• Dit wordt vertaald in een competentieprofiel, 
waarin staat welke competenties (kennis en 
vaardigheden) een werknemer moet hebben 
om zijn functie te kunnen uitvoeren
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Functie- en competentieprofielen (3)

Functie- en competentieprofielen spelen 
belangrijke rol bij de invulling van het 
personeelsbeleid, zoals bij:

• Werving en selectie van nieuwe werknemers

• Opleiden van aanwezige werknemers

• Functionerings- en beoordelingsgesprekken

• Beloningsbeleid
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Competentiemanagement

• Werknemer zal vrijwel nooit voldoen aan alle 
eisen in het competentieprofiel

• Competentiemanagement kan bijdragen aan 
de verdere ontwikkeling van (de 
competenties van) een medewerker
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Beloningsbeleid

• Het beloningsbeleid moet rechtstreeks 
verband houden met de strategische 
doelstellingen van een onderneming

• Met het belonen van werknemers moet men 
één of meer doelstellingen voor ogen 
hebben, zoals het vasthouden van bekwaam 
personeel

• Pas als die doelstellingen zijn bepaald, kan 
men een bepaald beloningssysteem kiezen

125

Functies van beloningen

Functies van beloningen:

• Personeel aantrekken

• Bekwame werknemers behouden

• Prestaties verbeteren

• Verandering in het gedrag stimuleren

• Conflicten voorkomen
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Functies van opleiden

Functies van opleiden:

• Werknemers optimaal laten functioneren

• Kennis actualiseren

• Doorstroom van medewerkers bevorderen

• Bedrijfsresultaat verbeteren

• Werknemers binnenhalen

• Werknemers behouden
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Medewerkers beoordelen (1)

Het belang van beoordelen:

• Vaststellen of het gehanteerde loopbaanbeleid 
wel werkt: slagen mensen erin zich te 
ontwikkelen?

• Achterhalen wat er leeft onder werknemers en 
nagaan of zij nog wel voldoende gemotiveerd zijn

• Concrete afspraken maken over taken en 
doelstellingen
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Medewerkers beoordelen (2)

Het belang van beoordelen (vervolg):

• Medewerkers zijn eenvoudiger aan te sturen als 
in een eerder gesprek heldere doelen zijn 
vastgesteld

• Aan de hand van een beoordeling kan per 
werknemer een passende beloning worden 
vastgesteld

• Nagaan welke vaardigheden/kennis verbeterd 
moeten worden
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Beoordelingscriteria

Belangrijkste beoordelingscriteria:

• Prestaties

• Gedrag

• Persoonskenmerken

• Competenties

130

Beoordelings- en 
functioneringsgesprekken

Drie soorten gesprekken:

• Nulmetingsgesprek: concrete afspraken maken 
over doelstellingen

• Functioneringsgesprek: voortgang van de 
werkzaamheden bespreken

• Beoordelingsgesprek: leidinggevende velt – op 
basis van destijds gemaakte afspraken – een 
oordeel over het functioneren van de 
medewerker
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Arbeidsomstandighedenbeleid

Onderdelen arbobeleid:

• Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

• Ziekteverzuimbeleid

• Bedrijfshulpverlening

• Preventiemedewerker

• Periodiek arbeidsgezondheidskundig 
onderzoek (PAGO)

132
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Uitstroom van medewerkers

Uitstroommanagement is belangrijk vanwege 
de hoge kosten van personeelsverloop

Achterhalen waarom medewerkers vertrekken:

• Exitformulieren

• Exitgesprekken

133

Hoofdstuk 9

Functieclassificatie en beloning

Functieclassificatie

Functieclassificatie

• Aan elke functie wordt een bepaalde waarde 
toegekend

• Resultaat: rangschikking van alle functies 
binnen de onderneming

→ Uitgangspunt voor beloningsbeleid
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Beloningssystemen

De meest voorkomende beloningssystemen:

• Functiebeloning

• Tijdloon

• Competentiebeloning

• Individuele prestatiebeloning

• Groepsbeloning

• Merit rating
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Arbeidsvoorwaarden

Vier niveaus:

• Primair. Voorbeelden: loon, vakantietoeslag, 
dertiende maand, winstdeling, overwerktoeslag, 
ploegentoeslag, provisie

• Secundair. Voorbeelden: pensioenregeling, 
reiskostenvergoeding, auto van de zaak

• Tertiair. Voorbeelden: Flexibele werktijden, 
kerstpakket, studiereizen

• Quartair. Voorbeelden: goede werksfeer, zinvol 
werk.
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Cafetariamodel

Cafetariamodel:

• Flexibele arbeidsvoorwaarden: de werknemer 
krijgt de mogelijkheid om de samenstelling 
van zijn beloning gedeeltelijk zelf te bepalen

• Dit wordt ook wel ‘belonen à la carte’ 
genoemd

138
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Hoofdstuk 10

Motiveren en leidinggeven

Motivatie

• Onderneming kan niet functioneren zonder 
de toewijding van het personeel

• Motivatie, betrokkenheid en toewijding 
ontstaan niet zomaar, maar moeten actief 
worden gestimuleerd

• Het is aan het management om werknemers 
zodanig te motiveren dat zij een optimale 
bijdrage leveren aan het verwezenlijken van 
de doelstellingen
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Motivatiefactoren

Twee soorten motivatiefactoren:

• Individuele factoren: goede beloning, respect en 
waardering (positief), maar ook het vermijden 
van schorsing/ontslag (negatief)

• Organisatorische factoren: wijze van 
leidinggeven, verstandhouding tussen collega’s 
onderling

Beide soorten factoren zijn door het management 
te beïnvloeden
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Motivatietheorieën

Enkele bekende motivatietheorieën:

• Scientific management: werknemer is te 
motiveren met een zak geld

• Theorie van Maslow

• Theorie van Herzberg

• Theorieën van McGregor
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Theorie van Maslow (1)

Theorie van Maslow: vijf behoefteniveaus:

1. Lichamelijke behoeften

2. Behoefte aan veiligheid en zekerheid

3. Sociale behoeften

4. Behoefte aan waardering en erkenning

5. Behoefte aan zelfontplooiing
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Theorie van Maslow (2)

• Volgens Maslow zit er een hiërarchische 
opbouw in de behoeften: pas als alle 
behoeften op een bepaald niveau zijn 
vervuld, krijgt hij ‘hogere’ behoeften

• Kritiek op Maslow: het is aannemelijk dat 
een mens gelijktijdig meerdere behoeften 
(op verschillende niveaus) heeft
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Theorie van Herzberg (1)

Volgens Herzberg zijn twee soorten factoren 
van invloed op de motivatie van 
werknemers:

• Contextfactoren (of hygiënefactoren); deze 
factoren kunnen niet voor een tevreden 
gevoel zorgen, maar wel voor 
ontevredenheid als zij niet optimaal zijn

• Motivatiefactoren; deze factoren kunnen wél 
bijdragen aan een goede motivatie
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Theorie van Herzberg (2)

Voorbeelden van contextfactoren:

• Wijze van leidinggeven

• Geldende algemene voorschriften

• Verhouding met de eigen leidinggevende

• Arbeidsomstandigheden

• Beloning
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Theorie van Herzberg (3)

Voorbeelden van motivatiefactoren:

• Prestaties kunnen leveren en succes 
kunnen behalen

• Erkenning

• Aard van het werk

• Verantwoordelijkheid

• Promotie, carrière
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Theorieën van McGregor (1)

Twee theorieën over de wijze waarop 
leidinggevenden hun medewerkers kunnen 
motiveren:

• Theorie X

• Theorie Y
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Theorieën van McGregor (2)

• Theorie X: Medewerkers zijn lui en willen 
liever niet werken. Leidinggevenden die 
deze theorie aanhangen, werken met 
strakke regels, strikte controle en sancties.

• Theorie Y: Medewerkers werken van nature 
graag, kunnen zichzelf onder controle 
houden en zijn creatief. Zij zijn van zichzelf 
al gemotiveerd. Verdere motivatie vindt 
plaats door betrokkenheid en inspraak.

149

Motivatievormen

Twee motivatievormen:

• Intrinsieke motivatie; komt van binnenuit, 
vanuit de mens zelf (eigen drijfveren)

• Extrinsieke motivatie; is afkomstig van 
buitenaf; bekendste voorbeeld: financiële 
beloning
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Motivatie-instrumenten (1)

Voorbeelden intrinsieke motivatie-instrumenten:

• Uitdagende functie-inhoud

• Verantwoordelijkheid

• Mate van vrijheid om de werkzaamheden 
naar eigen inzicht uit te voeren
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Motivatie-instrumenten (2)

Voorbeelden extrinsieke motivatie-
instrumenten:

• Salaris, hoewel dit slechts gedurende een 
relatief korte periode motiveert

• Vakantiedagen

• Promotiekansen

• Goede balans tussen werk en privé
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Fasen in het motivatieproces

Drie fasen:

• Prikkelfase: de behoefte ontstaat

• Activiteitfase: gerichte handelingen worden 
uitgevoerd om te behoefte te bevredigen

• Bevredigingsfase: de behoefte wordt 
bevredigd en verdwijnt
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Motiveren en leidinggeven

Wijze van leidinggeven kan van invloed zijn op de 
motivatie van een werknemer

Vijf leiderschapsstijlen:

• Autoritair leiderschap

• Democratisch leiderschap

• Laissez-faire leiderschap

• Coachend leiderschap

• Consultatief leiderschap

154

Autoritair leiderschap

• Manager geeft duidelijk aan wat er moet 
gebeuren, waarna hij van zijn medewerkers 
verwacht dat ze zijn instructies opvolgen

• Gedetailleerde procedures en regels

• Voordeel: gedrag van werknemers kan zodanig 
worden beïnvloed dat de meesten zullen 
voldoen aan de afgesproken normen

• Nadeel: men zal niet snel béter presteren dan 
de geldende norm
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Democratisch leiderschap (1)

• Nadruk ligt op de gezamenlijke inspanning 
van medewerkers om de doelstellingen te 
realiseren

• Manager legt beslissingsbevoegdheden en 
–verantwoordelijkheden bij de groep

• Taak van de leidinggevende is vooral om de 
groepsleden te motiveren, het overleg 
doelgericht te laten verlopen en te zorgen 
dat er besluiten worden genomen
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Democratisch leiderschap (2)

• Voordeel democratisch leiderschap: nadruk 
op het groepsverband leidt tot een grote 
onderlinge solidariteit; dit uit zich onder meer 
in het motiveren van elkaar en het 
gezamenlijk oplossen van problemen

• Nadeel: het kan soms lang duren voordat 
bepaalde knopen worden doorgehakt, 
bijvoorbeeld als de groep ernstig verdeeld is
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Laissez-faire leiderschap

• Leidinggevende neemt passieve houding 
aan; hij laat medewerkers zelf bepalen wat 
juist is en geeft hen veel ruimte en vrijheid

• Laissez-faire kan eigenlijk alleen worden 
toegepast als de medewerkers met deze 
vrijheid kunnen omgaan én een wij-gevoel 
niet noodzakelijk is
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Consultatief leiderschap

• Medewerkers hebben – net als bij 
democratisch leiderschap – een bepaalde 
mate van invloed op een te nemen besluit, 
maar de leidinggevende zelf is uiteindelijk 
wel degene die het besluit neemt.

• De leidinggevende staat wel open voor 
ideeën van zijn medewerkers en geeft hen 
ook bepaalde verantwoordelijkheden, mits 
zij dit aan kunnen.
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Coachend leiderschap

• Individuele medewerker staat centraal.

• Uitgangspunt is om de medewerker zodanig 
te coachen dat hij uiteindelijk 
‘taakvolwassen’ wordt.

• Mate van ondersteuning en sturing kan per 
situatie verschillen. Hangt af van twee 
factoren: bekwaamheid en bereidheid.
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