
Persoonlijkheid

Informatievoorziening

Voordelen van een intranet

Technologie

Werkwijze

Werkplek

Samenwerken

De HR-adviseur is in haar dage-
lijks leven bezig met het...

De HR-adviseur werkt vooral...

De  HR-adviseur heeft vooral 
contact met...

De  HR-adviseur haalt haar informatie 
vooral van/uit…

De  HR-adviseur heeft behoefte 
aan een intranet omdat het…

De  HR-adviseur kan technologie 
als een voordeel zien omdat het…

Nadelen van technologie voor de  HR-
adviseur kunnen zijn dat het…

Wie is de HR-adviseur binnen 
een zorgorganisatie?

Marie | 40 jaar

• Adviseren van het management 
wat betreft HR-vraagstukken.

• Uitvoeren en optimaliseren van 
het personeelsbeleid.

• Fungeren als aanspreekpunt op 
HR-gebied voor werknemers en 
het begeleiden van de stappen 
in de medewerkersreis: pre-, on- 
en offboarding.

• Werven, selecteren en 
registreren van nieuwe 
medewerkers.

• Het onderdelen van het 
proces samenbrengt op één 
plek waaronder: preboarding, 
offboarding, personeelshandboek, 
vacatures, profielen, functiehuis, 
medewerkersreis, jubilea, MTO, 
vrijwilligers.

• Het één centrale plek biedt 
voor opleidingsmateriaal zodat 
medewerkers intern door kunnen 
groeien.

• Data kan verzamelen waarmee 
inzicht kan worden gegeven in 
processen.

• Werk een stuk efficiënter 
maakt doordat processen die zij 
gestroomlijnd willen makkelijk 
ingericht kunnen worden.

• Frustraties kan opleveren bij 
medewerkers als het niet goed 
aansluit bij de behoeftes.

• Het minder persoonlijk is wat juist 
heel belangrijk is voor de rol van 
de HR-adviseur.

Met haar communicatieve 
vaardigheden, 
inlevingsvermogen, 
besluitvaardigheid en hart 
voor de instelling weet zij 
precies hoe zij zaken het beste 
kan aanpakken waardoor alle 
(nieuwe) medewerkers goed 
van start kunnen. Doordat zij het 
overzicht weet te bewaren kan 
zij de organisatie verder helpen 
in hun beleidsvoering. 

HR-team

De (regio) directeur en 
management

(Nieuwe) medewerkers 
bij aanmelding/wijziging 
van persoonsgegevens

HR-adviseur bij De Zorginstelling

De doelen van de  HR-adviseur zijn…

Doelen

• Automatiseren en 
versimpelen van processen 
zodat bepaalde terugkerende 
fases op eenzelfde manier 
worden afgehandeld en deze 
ook altijd up-to-date zijn.

• Waarborgen van de 
gezondheid, welzijn en 
vitaliteit van medewerkers 
zodat het ziekteverzuim kan 
worden teruggedrongen.

De  HR-adviseur krijgt energie van...

Vervulling en succes

• Het contact met mensen.

• De diversiteit in het werk.

• Een bijdrage kunnen leveren 
aan de ontwikkeling van 
medewerkers. 

Online cursussen, 
workshops of semi-
nar

Kennisartikelen

Directe collega’s

Op kantoor

Op de afdeling

Vanuit huis

De  HR-adviseur loopt aan tegen...

• Personeelsinzet en in hoeverre dit 
past bij de strategische positie van 
de organisatie.

• Afhankelijkheid van andere in de 
organisatie om zaken te regelen, 
vooral in een grote organisatie is 
dit een struikelblok.

• Integratie van nieuwe projecten 
die soms teveel tegelijk komen, 
daar kunnen medewerkers op vast 
lopen. 

Frustraties en uitdagingen


