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Personeelsmanagement

• Alle besluiten en handelingen over manier waarop 

organisatie met haar personeel omgaat

• Drie niveaus:

 Strategisch niveau

 Tactisch niveau

 Operationeel niveau
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Operationeel personeelsmanagement

• Werving en selectie nieuwe 

medewerkers

• Personeel opleiden

• Functionerings-en 

beoordelingsgesprekken voeren

• Verlofregeling uitvoeren

• Verzuimbegeleiding

• Exitgesprekken voeren

• Arbobeleid uitvoeren

• Personeelsadministratie

• Salarisverwerking
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Uitvoering personeelsbeleid

• Betrokkenen:

– HRM-manager (en HRM-functionarissen)

– Directie (= eindverantwoordelijk)

– Lijnmanagers

– Personeelsadministrateur

– Salarisadministrateur

– Individuele medewerkers
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Taken HRM-manager

• Directie, management en medewerkers adviseren over HRM

• HRM-instrumenten beheren 

• HRM-strategie en personeelsbeleid opzetten en evalueren 

• Resultaten gevoerde beleid vaststellen
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Taken lijnmanagers

• HRM-beleid organisatie uitvoeren op eigen afdeling

• Belangrijke HRM-besluiten nemen, bijvoorbeeld over 

beoordeling en beloning van werknemers

• Verzuim- en re-integratiebeleid uitvoeren 

• Loopbaanbegeleiding uitvoeren
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Taken overige betrokkenen

• Directie: eindverantwoordelijk voor personeelsmanagement; contactpersoon 

ondernemingsraad en vakbonden

• Personeelsadministrateur: personeelsgegevens vastleggen, verwerken en 

beheren; ken- en stuurgetallen leveren; verzuimadministratie bijhouden

• Salarisadministrateur: correct verwerken en betaalbaar stellen van salarissen; 

loonaangifte indienen 

• Werknemers: invloed uitoefenen op eigen loopbaan door ambities aangeven en 

het maximale uit hun vermogen halen
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Vertrouwenspersoon

• Werkgever is wettelijk verplicht om aandacht te 

besteden aan het voorkomen van ongewenst gedrag

• Ongewenst gedrag:

 Agressie en geweld

 Seksuele intimidatie en ongewenste intimiteiten

• Concreet: beleid opstellen

• Onderdeel daarvan: aanstelling vertrouwenspersoon

 Discriminatie

 Pesten
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Taken vertrouwenspersoon

• Werknemers opvangen die zijn lastiggevallen

• Nagaan of kwestie in informele sfeer op te lossen is

• Slachtoffer informeren over andere 

oplossingsmogelijkheden

• Begeleiden werknemer bij bijv. Klachtenprocedure;

• Doorverwijzen naar hulpverlenende instanties

• Voorlichting geven

• Leidinggevenden en ondernemingsleiding adviseren en 

ondersteunen om ongewenst gedrag te voorkomen

• Registratie van gevallen van ongewenst gedrag
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Personeelsplanning (1)

• Eén van de eerste stappen in vertaling van strategie naar concreet 

beleid

• Centrale vraag: welke eisen worden gesteld aan personeel?

• Moet leiden tot concreet beleid voor instroom, doorstroom en 

uitstroom van werknemers
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Personeelsplanning (2)

• Fasen:

– Huidige personeelsbezetting inventariseren (opbouw 

personeelsbestand, verloop)

– Gewenste bezetting bepalen

– Maatregelen vaststellen om gewenste 

personeelsbezetting te realiseren

– Aanpak evalueren
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Functie- en competentie-profielen (1)

• Onderdeel van personeelsplanning: vaardigheden 

vaststellen die nodig zijn om de strategische doelstellingen 

te verwezenlijken

• Vertaling naar individuele eigenschappen (competenties) 

waarover werknemers moeten beschikken om werk te 

kunnen doen

• → Functie- en competentieprofielen opstellen
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Functie- en competentie-profielen (2)

• Functieprofiel: taken en verantwoordelijkheden die werknemer in 

een specifieke functie heeft

• Functieprofiel wordt vertaald in een competentieprofiel: 

competenties (kennis en vaardigheden) die werknemer moet 

hebben om zijn functie te kunnen uitvoeren
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Functie- en competentie-profielen (2)

• Spelen belangrijke rol bij invulling van 

personeelsbeleid:

• 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 van 

competentieprofiel

• Competentiemanagement: kan bijdragen aan ontwikkeling 

van (competenties van) medewerker
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Beloningsbeleid

• Rechtstreeks verband met strategische doelstellingen onderneming

• Doelstellingen vaststellen, bijv.:

 personeel aantrekken

 bekwame werknemers behouden

 prestaties verbeteren

 verandering in het gedrag stimuleren

 conflicten voorkomen

• Pas als doelstellingen zijn bepaald -> beloningssysteem kiezen
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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, belang (1)

• Vaststellen of gehanteerde loopbaanbeleid werkt: slagen 

mensen erin zich te ontwikkelen?

• Achterhalen wat er leeft onder werknemers en nagaan of zij 

voldoende gemotiveerd zijn

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

• Medewerkers zijn eenvoudiger aan te sturen als in eerder 

gesprek heldere doelen zijn vastgesteld

• Aan de hand van beoordeling kan per werknemer passende 

beloning worden vastgesteld

• Nagaan welke vaardigheden/kennis verbeterd moeten 

worden
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Beoordelingscriteria

• Prestaties

• Gedrag

• Persoonskenmerken

• Competenties
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Beoordelings- en functioneringsgesprekken

• Nulmetingsgesprek: concrete afspraken maken over 

doelstellingen

• Functioneringsgesprek: voortgang van de 

werkzaamheden bespreken

• Beoordelingsgesprek: leidinggevende geeft – op basis van 

eerder gemaakte afspraken – oordeel over functioneren 

medewerker
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Arbeidsomstandighedenbeleid

• Onderdelen arbobeleid:

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

– Ziekteverzuimbeleid

– Bedrijfshulpverlening

– Preventiemedewerker

– Periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO)
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Uitstroom medewerkers

• Uitstroommanagement: 

– Belangrijk vanwege de hoge kosten van 

personeelsverloop

– Achterhalen waarom medewerkers vertrekken:

 Exitformulieren

 Exitgesprekken
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