
 

 

De HR Management scan 2016 © 
 
 
Met deze scan kunt u zich een beeld vormen van de sterke en zwakke punten van het HRM binnen uw 
bedrijf. U kunt er mee vaststellen welke onderdelen van het organisatiebeleid en het 
personeelsmanagement versterking behoeven. 
 
De scan bevat uitspraken en knelpunten, verdeeld over de 9 onderdelen: 

A. Organisatiebeleid 
B. Personeelsbeheer, contracten en administratie 
C. Personeelsvoorziening 
D. Begeleiding en beoordeling 
E. Scholing en opleiding 
F. Beloning en arbeidsvoorwaarden 
G. Arbozorg, ziekteverzuim en re-integratie 
H. Informatie-uitwisseling, overleg en medezeggenschap 
I. Bedrijfsklimaat, cultuur en leiding 

 

Uitspraken 
Bij elke uitspraak heeft u de keuze uit 4 antwoordmogelijkheden, te weten: 
Ja: de uitspraak gaat in zijn geheel voor ons bedrijf op 
½: de uitspraak gaat ten dele op voor ons bedrijf 
nee: de uitspraak gaat niet op 
nvt: de uitspraak is niet van toepassing of niet belangrijk voor ons bedrijf 
 
De uitspraken, soms zijn het vragen, hebben betrekking op een systematische wijze van werken en/of 
en logische aanpak. Een aantal uitspraken die niet (geheel) opgaan voor uw bedrijf, zullen mogelijk een 
spontane reactie oproepen, in de zin van: dat moeten wij ook doen of hebben.  
 
In zulke gevallen adviseren wij u het betreffende nummer te omcirkelen. U heeft dan een verbeterpunt. 
Later zet u de verbeterpunten op een rij. 
 

Vraagstukken en knelpunten 
Per onderdeel is er ook een checklist met mogelijke vraagstukken en knelpunten. U gaat na welke 
vraagstukken of knelpunten in uw bedrijf spelen. Deze lijsten zijn niet uitputtend. U kunt er zelf nog 
andere zaken aan toevoegen. 
 
Vervolgens maakt u per aandachtsgebied een overzicht van: 
- de vraagstukken en knelpunten die u wilt aanpakken; 
- de verbeterpunten in het HRM aan de hand van de omcirkelde uitspraken.  
Mogelijk bieden de verbeterpunten een oplossing voor de knelpunten, maar dat hoeft niet altijd zo te 
zijn. 
 
Na de scan vindt u een aantal werkbladen. U zet alle resultaten per aandachtsgebied op een rij. 
Vervolgens maakt u in overleg met uw managementteam en/of een extern adviseur een prioriteitenlijst 
van verbeteringen.  
 
Als er een OR of PVT in uw bedrijf is, kunt u dit orgaan vragen om een advies.  
 
Deze scan kunt u in zijn geheel uitvoeren en in delen. U kunt hem ook door uw (kern) medewerkers en 
leden van de OR/PVT laten invullen. Het is raadzaam een personeelsadviseur te raadplegen om te 
bedenken wat de beste manier is om zaken te verbeteren.  
 
Deze scan is ontwikkeld door Sjaan de Groot  
  



 

 

A Organisatiebeleid Nvt Ja ½ Nee 

1a De verantwoordelijkheidsverdeling binnen de onderneming is 
duidelijk, het organisatieschema is bijgewerkt.  
 

    

1b Voor elke afdeling is een overzicht beschikbaar met de verdeling 
van verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden. 
 

    

1c Voor elke functie binnen de organisatie zijn de 
verantwoordelijkheden, rollen en benodigde kwalificaties 
vastgelegd 

    

1d Elke medewerker heeft een (functie-)omschrijving zodat duidelijk 
is wat zijn/haar verantwoordelijkheden, taken, bevoegdheden zijn 
en welke functie- en gedrags-eisen en welke resultaatcriteria voor 
de medewerker van belang zijn 

    

2a Iedere medewerker heeft een redelijke (dag-)taak/ takenpakket.     

2b Er is geen sprake van onderbenutting of overbelasting van 
medewerkers. 

    

3 Er zijn geen lacunes in de taakverdeling en er komen geen 
ongewenste doublures voor in taken en verantwoordelijkheden. 

    

4 Bij specialistische functies hebben we altijd een tweede persoon 
die voldoende thuis is op dat vakgebied, zodat we niet te 
kwetsbaar zijn bij verlof, ziekte of bij een plotseling vertrek van de 
specialist 

    

5 Voor elke medewerker is duidelijk wie zijn/haar hiërarchisch 
leidinggevende is en welke medewerkers leidinggevende of 
controlerende bevoegdheden hebben 

    

6 Goed ingewerkte en bekwame medewerkers hebben in hun werk 
voldoende autonomie en bevoegdheden om snel en goed te 
kunnen reageren en zelfstandig beslissingen te kunnen nemen.  

    

7 Door goede procedures en afspraken tussen de medewerkers 
blijven coördinatieproblemen tot een minimum beperkt 

    

8a Onze onderneming voldoet aan de van toepassing zijnde normen 
op het terrein van de kwaliteit, inspectie, beveiliging, veiligheid, 
arbozorg, preventie en milieu e.d.  

    

8b Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden op deze 
terreinen zijn overzichtelijk vastgelegd en worden op een 
praktische wijze ingevuld. Een en ander is up ta date/actueel. 

    

9a Informatie-uitwisseling over opdrachten, projecten, ontwerp, 
afspraken met klanten, inkopen, materiaalplanning en 
materieelvoorziening e.d. vindt zorgvuldig plaats.  

    

9b Er zijn goed werkende en up to date ict- toepassingen (hard- en 
software) beschikbaar waardoor medewerkers hun werk effectief 
kunnen doen en goed kunnen communiceren, intern en extern   

    

10 Er vindt regelmatig overleg met medewerkers plaats op basis van 
resultaat-, productiviteit- en tevredenheid- metingen en/of 
nacalculatie over wat goed is gegaan en de mogelijke 
verbeteringen in de organisatie en uitvoering van het werk.  

    

11 Geen van onze medewerkers heeft een zodanig eenzijdig of 
eentonig werk, dat het de gezondheid, persoonlijkheid en 
motivatie ernstig belast of schaadt. 

    

12 Geen van de leidinggevenden heeft een te groot aantal/ te klein 
aantal medewerkers onder zich. 

    

13 Medewerkers ervaren voldoende ontwikkelings- of 
doorgroeimogelijkheden in het werk, op hun afdeling en in ons 
bedrijf. 

    

14 Kernfuncties worden bezet door medewerkers die de druk en 
verantwoordelijkheid die bij hun functie hoort, aankunnen en zij 
zijn voldoende flexibel om gewenste veranderingen of 
vernieuwingen in de organisatie te initiëren en te dragen. 

    



 

 

 

Met welke knelpunten of vraagstukken heeft u op dit moment te maken? 
 
 

o Onderbezetting in leidinggevende/organisatorische functies 
o Coördinatie en samenwerkingsproblemen, met name op en tussen de afdelingen: 

 ……………….. 
 ……………….. 

o Andere knelpunten of vraagstukken 
 ……………………………… 
 ……………………………… 

o Medewerkers willen minder uren werken terwijl dat arbeids- organisatorisch niet goed 
mogelijk is 

o Medewerkers willen ouderschaps- en andere vormen van verlof of hun loopbaan 
onderbreken, terwijl dat arbeids- organisatorische problemen geeft 

o Overbelasting van medewerkers door dubbelfuncties of gebrek aan ondersteuning, 
bijvoorbeeld: 

 ………………………………… 
 ………………………………..  

 
Welke van deze knelpunten wilt u als eerste aanpakken? 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 
 
Welke verbeterpunten leveren de uitspraken op?  
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 
 
 
  



 

 

B Personeelsbeheer, contracten en administratie  Nvt Ja ½ Nee 

15a Individuele afspraken met medewerkers liggen vast in een 
schriftelijke arbeidsovereenkomst. 

    

15b Bij wijzigingen wordt de arbeidsovereenkomst aangepast of er 
wordt een bijlage aan toegevoegd. 

    

15c De arbeidsovereenkomsten worden periodiek getoetst op 
arbeidsrechtelijke juistheid. 

    

16 Afspraken over beloning, toeslagen en dergelijke zijn vastgelegd 
(overeenkomstig de CAO), zodat beide partijen weten waaraan ze 
toe zijn.  

    

17 De inroostering van medewerkers vindt plaats volgens de 
voorschriften uit de Arbeidstijdenwet (en de CAO), en van elke 
medewerker wordt een urenregistratie bijgehouden 

    

18a Er zijn regelingen voor overwerk, werken op bijzondere uren,   
consignatiediensten, reisuren e.d.; Deze regelingen zijn in overleg 
met de PVT/OR of betrokken medewerkers vastgesteld. 

    

18b De regelingen die we op het terrein van bijzonder verlof, kort 
verzuimverlof, calamiteitenverlof en zorgverlof e.d. hanteren, zijn 
aangepast aan de nieuwe wettelijke regels en na overleg met 
medewerkers/ OR toegesneden op de situatie en behoeften 
binnen ons bedrijf.  

    

19 We maken optimaal gebruik van fiscaal aantrekkelijke 
beloningsvormen/ werkkosten regeling en van fiscale regelingen 
waarmee afdrachten kunnen worden verminderd of 
loonkostensubsidies kunnen worden verkregen.  

    

20 Van elke medewerker houden we een (elektronisch) 
personeelsdossier bij met daarin de gegevens, zoals het 
arbeidscontract, kopieën van diploma’s kopie identiteitsbewijs, de 
persoonsgegevens, ziekteverzuim, vakantie- en verlofaanvragen, 
verklaringen, briefwisselingen met de werknemer en bevestigingen 
van gesprekken en afspraken. 

    

21 Medewerkers worden mondeling en schriftelijk geïnformeerd over 
de inhoud en veranderingen in de CAO/ wetgeving en wijze 
waarop uw bedrijf hieraan invulling geeft.  

    

22 Huisregels en personeelsregelingen zijn schriftelijk (in een 
reglement) vastgelegd en gecontroleerd op actualiteit en juistheid? 

    

23a We bieden onze medewerkers (aanvullende) verzekeringen, en/of 
bijdragen/ premievoordelen daarin, die de werknemers 
beschermen tegen inkomensverlies als gevolg van ongelukken en 
arbeidsongeschiktheid en de kosten van extra zorg. 
U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld de aanvullende 
zorgverzekering, ongevallenverzekering, Werknemer-
schadeverzekering, WIA hiaat verzekeringen. 

    

23b De medewerkers zijn goed geïnformeerd over de voordelen van 
deelname. 

    

23c We verhalen 50% van de gedifferentieerde WGA-premie op het 
netto loon van de medewerkers. 

    

24 Beëindiging van dienstverbanden verloopt volgens de wettelijke 
(en CAO) voorschriften en de medewerkers worden daar ook aan 
gehouden. 

    

 
  



 

 

Met welke knelpunten of vraagstukken heeft u op dit moment te maken? 
 
 

o Ontbreken van aangepaste/goede arbeidsovereenkomsten van werknemers die al 
langer in dienst zijn 

o Niet zorgvuldig vastgelegde afspraken over arbeidsvoorwaarden en rechten uit het 
verleden 

o Niet goed op de hoogte van de nieuwe regels uit het arbeidsrecht en de CAO 
o Verworven rechten waarvan we af willen en de betreffende werknemers niet 
o Wijzigen van arbeidstijden en arbeidsduur 
o Werknemers willen langere vakanties, terwijl het al zo druk is 
o Invoering nieuwe regels opbouw en verjaring van wettelijke vakantiedagen  
o Invoering van/omgaan met de nieuwe regels uit de wet arbeid en zorg 
o Hoe ver we moeten gaan met het vastleggen van “huis” regels in het bedrijfsreglement 
o Opstellen van een bedrijfsreglement 
o Invoering/regelen van kinderopvang 
o Indeling van medewerkers/ functies in het indelingssysteem 
o Het introduceren van een cafetaria- systeem 
o Deelname aan de collectieve contracten Zorgverzekering, WIA etc. valt tegen 
o Het toepassen van het de wet WAZO, in het bijzonder: 

 Verzoeken om aanpassing arbeidsduur 
 Verzoeken om kortdurend of langdurend zorgverlof 
 Anders ,nl … 

o Overige knelpunten/vraagstukken: 
 

 ……………….. 
 ……………….. 

 
Welke van deze knelpunten wilt u als eerste aanpakken? 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 
 
Welke verbeterpunten leveren de uitspraken op?  
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 
 


