GRIP OP UW
HR-PROCESSEN EN -PROJECTEN
Een overzicht van onze dienstverlening op het gebied van human resource management

Elke organisatie is zo goed als de mensen die er werken!
Hun betrokkenheid, creativiteit, motivatie en bekwaamheid vormen
de sleutel tot een succesvolle en excellente organisatie.
Alumni HR-Diensten ondersteunt organisaties bij het aanbrengen van
deze elementen en bij het creëren van een omgeving waarin deze
elementen tot hun recht kunnen komen.
We bieden daarvoor onderscheidende en praktische producten
en -diensten, die toepasbaar zijn op zowel strategisch-, beleids-,
als operationeel niveau.
Wilt u het rendement van uw organisatie én het functioneren van uw
medewerkers meetbaar verbeteren? In deze brochure leest u hoe wij
u daarbij kunnen helpen.

HR SCAN

Om u als ondernemer of manager een duidelijk inzicht te geven in
uw huidige HR-beleid en welke stappen er voor de toekomst gezet
dienen te worden, bieden wij de HR-scan aan.
Deze scan maakt in één oogopslag inzichtelijk welke aspecten van
het HR-beleid succesvol zijn en welke nog verbetering behoeven.
Er worden vragen gesteld op o.a. de volgende HR terreinen:
# Organisatie, beheer en administratie
# Arbeidsvoorwaarden en beloning
# Personeelsontwikkeling
# Werving en selectie
# Ziekte & arbeidsongeschiktheid
# Medewerkerstevredenheid
# Kosten- en leeftijdsbewust personeelsbeleid, etc.
Aan de hand van een vooraf door u (evt. gezamenlijk) ingevulde
checklist loopt één van onze adviseurs in een persoonlijk gesprek
met u een duidelijke risico-inventarisatie van de huidige situatie
van uw organisatie op de genoemde aandachtsgebieden door. .
Wat levert dit uw organisatie concreet op?
Naar aanleiding van het gesprek ontvangt u naderhand een bondig
rapport met de aandachtsgebieden voortkomend uit de scan.
.
In dit rapport vindt u:
# Een overzicht van de probleemvelden in uw HR beleid
# Een objectieve visie van een onafhankelijke deskundige
# Inzichten in de belangrijkste aspecten van uw personeelsbeleid
# Een opgave van rendementsverhogende maatregelen.
De invulling van de HR scan is afhankelijk van de aard en omvang
van uw organisatie en wordt op maat geoffreerd.

HR PROJECTEN

Alumni HR-Diensten biedt oplossingen voor personeelsvraagstukken
op zowel strategisch-, beleids- als operationeel niveau. We adviseren
hierbij niet alleen, maar steken ook graag de handen uit de mouwen
om te helpen bij de invoering van de voorgestelde verbeteringen.
Als uitgangspunt voor onze dienstverlening geldt, dat onze adviezen
gericht zijn op het meetbaar verbeteren van het rendement van uw
organisatie en van het functioneren van uw medewerkers.
Op basis van uw missie, visie en strategie ondersteunen we u bij
het tot stand brengen van een integraal HR-beleid of bij het verder
ontwikkelen van specifieke beleidsonderdelen van het HRM. Onze
ervaring, kennis & actuele inzichten staan geheel tot uw beschikking!
Waarmee ondersteunen wij u zoal?
# Strategische- en duurzame personeelsplanning
# Implementatie van HR-instrumenten en -procedures
# Opzetten van een werving & selectie programma
# Uitvoeren of organiseren van assesments
# Opzetten van arbeidsovereenkomsten en beloningsbeleid
# Opzetten van personeelshandboeken en -reglementen
# Opzetten van talentmanagement- en trainingsprogramma’s
# Gespreksvoering met werknemers in moeilijke situaties
# Opzetten van een effectief verzuimbeleid
# Begeleiding van reorganisatie, fusie of inkrimping
# Begeleiding bij ontslagkwesties en outplacement
# CAO en OR zaken, Sociaal Plan opstellen, onderhandelen
HR-project aanvragen:
De uitvoering van HR-projecten vindt plaats op basis van een vooraf
overeengekomen projectplan. Het is tevens mogelijk om de bovenstaande begeleiding af te nemen via het HR-Abonnement.
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HR ABONNEMENT

Voor organisaties zonder- ‘of met een onderbezette’ HR-afdeling
zijn er altijd wel onderwerpen m.b.t. het personeel die aandacht
behoeven, maar die door kennis- of tijdgebrek niet de aandacht
krijgen die ze verdienen.
Hoe vaak gebeurt het niet dat u als ondernemer of manager
wel een aantal problemen ervaart maar pas in actie komt als de
problemen de pan uit rijzen? Dat gaat dan wel eens gepaard
met veel ergernis, emotie en kosten. Het vroegtijdig inschakelen
van een deskundige kan dit voorkomen!.
Alumni HR-Diensten ontwikkelde speciaal voor deze situaties het
HR-abonnement, een dienstverlening die fulltime toegang biedt
tot onze ervaring, kennis en actuele inzichten, tegen een vaste
lage prijs per medewerker per jaar.
Goed geregeld met het Alumni HR-abonnement
Het Alumni HR-abonnement biedt u een vaste gesprekspartner,
deskundig op het HR vlak, voor advies en begeleiding bij al uw
personele vraagstukken. Op regelmatige basis worden de lopende
personele zaken besproken en kunt u tevens advies inwinnen over
actuele HR-kwesties.
U hoeft zich geen zorgen meer te maken over: arbeidsvoorwaarden,
arbo- en verzuimzaken, arbeidsovereenkomsten, personeelsregelingen, UWV procedures, ontslagkwesties, WIA, voortdurend
veranderende regelgeving, etc.
De voordelen van het HR-abonnement
Gemak
# Eén aanspreekpunt en vaste adviseur
# Adviseur als strategisch partner en vertrouwenspersoon
# Meer tijd/aandacht van directie voor kernactiviteiten
Flexibiliteit in dienstverlening
# Juiste HR-expertise op afroep beschikbaar
# Maatwerk, passend bij uw organisatie
Flexibel financieel voordeel
# Aantrekkelijke prijzen voor HR diensten met een hoge kwaliteit
# U betaalt pas meer als u extra dienstverlening afneemt
# Focus op kostenbeheersing (verzuim, UWV sancties, etc.)
Continuïteit
# Er is altijd een deskundige beschikbaar, ook tijdens vakanties
# U kunt ons bellen wanneer u wilt
Kennis en kwaliteit
# Inzicht in recente ontwikkelingen
# Actuele vakkennis en gedegen praktijkervaring
Kortom: met het HR-Abonnement zijn uw HR zaken goed geregeld,
voorkomt u onnodige personeelskosten en verbetert uw rendement!
HR-abonnement aanvragen:
Het HR-abonnement is in verschillende varianten beschikbaar en
wordt afgestemd op de ondersteuningsbehoefte van uw organisatie.
Op basis van een gedegen inventarisatie van uw wensen ontvangt
u een op maat gesneden offerte.

HR INTERIM MANAGEMENT

Heeft u tijdelijk HR expertise nodig? Alumni HR-Diensten heeft de
beste HR Interim Managers voor u beschikbaar. Onze interimmers
zijn deskundig, betrokken en pragmatisch en zijn inzetbaar voor: .
Crisismanagement:
- reddingsactiviteiten voor de korte termijn
- inkrimpings- en herstructureringsoperatie
Change management:
- turn around
- structuur- en cultuuromslag
Overbruggingsmanagement:
- plotseling vertrek van de zittende manager
- langdurige afwezigheid door ziekte, sabbatical leave, etc.
Project- en programmamanagement:
- initiëren, realiseren en afronden van programma’s en projecten
- deelprojecten
HR-interim management aanvragen:
We komen graag bij u op bezoek om de opdracht door te spreken.
Na een zorgvuldige selectie presenteren wij u binnen enkele dagen
een of meerdere kandidaten. Binnen afzienbare tijd werkt u dan
met de meest geschikte HR Interim Professional.
.
HR ONLINE SERVICES

Alumni HR-Diensten heeft een breed portfolio aan instrumenten
die de personeelsadministratie en salarisverwerking verbetert,
efficiënter maakt en geautomatiseerde koppelingen realiseert
met onder andere uw verzuimadministratie, boekhouding, roosterplanning en tijdschrijfsysteem.
.
Werkt uw organisatie nog met papieren werknemersdossiers of
met stand alone HR-pakketten? Dan zijn er forse verbeteringen en
besparingen op het gebied van personeelsmanagement mogelijk. .
Met de introductie van online personeelsdossiers kunt u veel tijd
besparen en de interactie met uw personeel vergroten. De online
toepassingen, waarvoor wij de beste leveranciers selecteerden, bieden
iedere organisatie een eigen online personeelsafdeling.
.
AANVULLENDE ALUMNI DIENSTEN

Alumni Groep biedt een One-Stop-Shop voor al uw personeelsvraagstukken. We zijn u graag van dienst met onder meer:
# Bedrijfsgezondheidsmanagement (Arbodienstverlening)
# Sociale wetgeving, Arbeidsrecht & Mediation
# Training, Coaching & Loopbaanbegeleiding
# Detachering van ARBO & HRM professionals
# Personeelsverzekeringen & Employee Benefits
Meer Informatie:
Wilt u meer informatie ontvangen over onze dienstverlening of
een goed gesprek hebben over de oplossingen die we u kunnen
bieden? Neemt u dan s.v.p. contact met ons op.
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