Keuzes maken in HR

DE TOEKOMST VAN HR
is mobiel, social, virtueel, geëngageerd, in de cloud, via zelfbediening, geoutsourced en transparant
om maar een paar trends te noemen. De economische, maatschappelijke en technische
vernieuwingen gaan snel in een 24-uurs economie waar iedereen altijd bereikbaar is via smartphone
of tablet.
De economische situatie blijft onvoorspelbaar: de weg uit de recessie lijkt nog niet gevonden.
Bedrijven presenteren goede resultaten, maar overheden voelen de gevolgen van de
reddingsplannen van de financiële crisis en de consument houdt uit onzekerheid de hand op de knip.
Groei en krimp doen zich tegelijkertijd voor, vaak binnen dezelfde onderneming.
Hoe speel je daarop in als HR? Hoe reageer je flexibel op wijzigingen in de bedrijfsstrategie zonder je
lange termijn doelstellingen uit het oog te verliezen? Het is niet meer kiezen tussen
kostenbesparingen, kwaliteitsverhoging en flexibilisering: ze zijn alle drie tegelijkertijd belangrijk. Het
is genuanceerd balanceren, anticiperen op verschillen tussen business lines en tijdig de goede keuze
maken.
Hebben we als HR voldoende inzicht om keuzes te maken? De meesten van ons kunnen niet met een
schone lei beginnen en de allernieuwste of de allerbeste oplossing kiezen. We hebben te maken met
historie, een bestaande situatie en we moeten nieuwe ontwikkelingen zo goed mogelijk integreren
voor het beste resultaat. Op grond daarvan moeten we soms concessies doen.
Bij NorthgateArinso werken we op het snijvlak van HR en IT. Als geen ander begriipen we HR en zijn
we bedreven in het bedenken en realiseren van technische oplossingen. We weten uit ervaring dat
de beste oplossing niet altijd de meest praktische oplossing is. Dat software niet alle problemen
oplost en dat je niet alles kunt automatiseren. Dat je trends moet volgen, maar niet iedere trend een
verbetering brengt. Dat je als HR niet alles tegelijk kunt maar keuzes moet maken met maximaal
rendement. Wij kiezen voor een praktische aanpak omdat we weten dat elk bedrijf anders is.
Tijd om uw HR wensen in kaart te brengen,
Veel succes, Anita Lettink

HR BEGINT MET EEN SOLIDE BASIS
HR-informatiesystemen zijn in de afgelopen jaren volwassen geworden. De systemen worden door
de leveranciers periodiek voorzien van de laatste wettelijke, fiscale en juridische wijzigingen en
garanderen op deze manier dat de administratieve ondersteuning in lijn is met de actuele regelingen
(compliance). Technologie partners zoals NGA hebben best-practice templates en service delivery
modellen ontwikkeld die de uitrol vereenvoudigen en versnellen. De ontwikkelingen op het gebied
van infrastructuur en beveiliging maken dat de fysieke plaats van systemen irrelevant is geworden.






Een HR systeem kan onPremise
(maatwerk en op je locatie) of
onDemand (standaard en in de Cloud)
worden gebruikt. BPO biedt een
tussenvorm: het HR systeem bij de
provider maar op maat voor je bedrijf.
HR systemen kunnen vanuit een
centrale locatie worden ingeregeld en
onderhouden, waarbij periodieke
audits ten aanzien van compliance en
data privacy eenvoudig uitvoerbaar
zijn.
Met een centraal HR systeem kun je
een complete doorsnede van je
personeelsbestand maken, waar zij
ook werken. Dat biedt mogelijkheden
voor rapportages en analyses.







Wereldwijde bedrijven kiezen vaak
voor een “global template”: een
dataset die voor iedere medewerker
gelijk is. Deze wordt vooraf
gedefinieerd voor een optimale
implementatie.
HR rapportages en analytics zijn
alleen betrouwbaar op basis van
integrale HR informatie. Denk goed na
voordat je nieuwe HR systemen
introduceert, bijvoorbeeld voor Talent
Management.
Als je kiest voor meerdere HR
applicaties kun je via procesintegratie
software gegevens uitwisselen.
Voorwaarde is wel dat de
datadefinities eenduidig zijn.

BENT U VOORBEREID OP DE UITTOCHT VAN DE BABYBOOMERS?
Sinds de financiële crisis hebben bedrijven zich vooral op overleven en kostenbeheersing gericht. Het
was zaak om de onderneming goed door de crisis te loodsen en de negatieve effecten voor de lange
termijn te beperken. HR had noodgedwongen een focus op sociale plannen en afvloeiingsregelingen,
terwijl in opleidingsbudgetten en programma’s voor medewerkersretentie zwaar gesneden werd. Op
de langere termijn gaat dit beleid ten koste van de groei, of uw bedrijf nu gewoon gestopt is met
inhuur van nieuwe medewerkers, oudere medewerkers een vervroegd pensioen aangeboden heeft
of jongere mensen ontslagen die de oudere medewerkers moesten gaan vervangen. Wat is het
effect van de uittocht van de babyboomers op uw personeelsformatie?















De uittocht van de babyboomers is op 1 januari 2011
begonnen. De generatie die na de oorlog, vanaf 1946
geboren is gaat met pensioen. Rond het jaar 2050 zal 40%
van de bevolking 65 jaar of ouder zijn.
Het tekort aan arbeidskrachten als gevolg van de vergrijzing
zal zich ook voordoen in opkomende regio’s zoals China,
India, Oost-Europa en Zuid-Amerika: het is een wereldwijd
fenomeen.
De komende jaren groeit de beroepsbevolking in een veel
langzamer tempo en wijzigt ze qua samenstelling: een meer
hybride verdeling qua leeftijd, geslacht en ras/etnische
achtergrond. Het aantal deelnemers aan de
beroepsbevolking dat ouder is dan 65 zal naar verwachting
10 maal sneller stijgen dan de totale beroepsbevolking.
Omdat mensen ouder worden en tot op hoge leeftijd een
betere gezondheid genieten, kunnen ze langer deel
uitmaken van de beroepsbevolking dan voorgaande
generaties.
We signaleren dat babyboomers met deeltijdpensioen te
gaan en de vrijgekomen tijd besteden aan een nuttig doel,
bijvoorbeeld de maatschappij of hun vroegere werkgever.
Sommige mensen blijven op vrijwillige basis werken,
anderen omdat ze het geld nodig hebben om comfortabel
te leven. Dit is een kans voor HR om kennis en expertise
langer aan het bedrijf te binden, ondersteund door
programma’s op het gebied van vitaliteit en health & safety.
In de toekomst speelt het beroepsleven zich tussen het 18e
en 75ste levensjaar af met regelmatige onderbrekingen
voor bijv. studie, mantelzorg of gezin. Flexibele contracten
zijn nodig om deze verandering te begeleiden, evenals
flexibele arbeidsvoorwaarden.

HR ALS MAKELAAR IN TALENT
In onze diensteneconomie is kennis van groot belang: als je niet beschikt over de juiste competenties
en vaardigheden kan de bedrijfsstrategie niet uitgevoerd worden en loopt de toekomst van je bedrijf
gevaar. Tekorten aan ervaren, gespecialiseerde medewerkers zijn kenmerkend voor de
diensteneconomie, en gaan samen met werkloosheid in de rest van de beroepsbevolking. Zo is als
gevolg van de financiële crisis in sectoren zoals de bouw, productie en financiële dienstverlening
werkloosheid ontstaan, terwijl de vraag naar gespecialiseerde technici onverminderd hoog is
gebleven.










HR moet samen met lijnmanagers een
strategische personeelsplanning
opstellen, zodat de relatie gelegd kan
worden tussen de bedrijfsstrategie en
de toekomstige behoefte aan
medewerkers. De uitkomst van
strategische personeelsplanning is
een opvolgingsplanning en een
vervangingstrategie.
De risico’s van het vertrek van de
babyboomers moet in kaart gebracht
worden: wie gaat er met pensioen, bij
welke afdelingen ontstaan er
tekorten, welke expertisegebieden
gaan er verloren binnen je bedrijf?
Het vertrek van babyboomers kan
gunstig zijn als je bedrijf in de
toekomst andere kennis en
vaardigheden nodig heeft.
Met behulp van een betrouwbaar HR
systeem kun je analyses maken en de
vraag naar expertise in kaart brengen.
Opvolgingsplanning kan helpen om
medewerkers tijdig voor te bereiden
op een nieuwe functie.
HR moet alternatieve manieren
overwegen om essentiële expertise
aan te trekken: heeft je bedrijf
daadwerkelijk alle expertise op een
permanente basis nodig, of zijn er
manieren te bedenken om flexibel om
te gaan met de momenten waarop
die expertise nodig is?













Wereldwijd opereren kan onderdeel
van je talentstrategie worden: In
plaats van vast in te huren, kunt je
misschien werk outsourcen of
offshoren en sociale netwerken
gebruiken om met mensen over de
gehele wereld in contact te komen,
zodat je talentpool zich aanzienlijk
uitbreidt.
Denk ook aan het verder
automatiseren van werkprocessen om
vertrekkende medewerkers te
vervangen: toepassingen op het
gebied van kunstmatige intelligentie
(AI) en robotica ontwikkelen zich in
hoog tempo voor een succesvolle en
betrouwbare toepassing in
bedrijfsprocessen.
Beoordelingsmanagement,
recruitment en learning staan niet op
zichzelf: zij zijn onderdeel van een
integrale talentcyclus
ERP leveranciers halen hun
achterstand op talent management
snel in en leveren geïntegreerde
oplossingen.
Zowel best-of-breed als ERP
talentoplossingen kunnen via de
‘cloud’ gebruikt worden.
Als HR moet je goed nadenken over
de integratie van basis- en
talentprocessen voordat je keuzes
maakt.

‘SMART’ HR
Je medewerkers beschikken thuis over modernere technologie dan op het werk. Veel medewerkers
vinden het leuk om de nieuwste smartphone te bezitten of hebben een tablet. Hierdoor zijn ze 24/7
online en bereikbaar. Geldt dat ook voor je HR dienstverlening? Kunnen medewerkers online hun HR
zaken regelen?






Bring Your Own betekent dat
medewerkers hun eigen telefoons en
laptops aanschaffen en zowel privé
als zakelijk gebruiken. Dit geldt ook
voor software en tools.
De financiële afhandeling van Bring
Your Own kan via de
arbeidsvoorwaarden in combinatie
met de werkkostenregeling
ingeregeld worden.
De beveiliging van deze apparaten
wordt geregeld via de bedrijfspolicies
van de ICT afdeling.









HR self service kan via Apps op
smartphones en tablets aangeboden
worden maar natuurlijk ook via een
internet browser.
HTML5 maakt het mogelijk om
dezelfde content op verschillende
apparaten weer te geven.
Uren registreren, roosters bekijken en
vrije dagen aanvragen zijn populaire
mobiele scenario’s.
Denk hybride: portal, Apps en in
sommige gevallen gewoon papieren
formulieren

HR ANALYTICS VOOR DE BUSINESS
Als het grootste kapitaal in je bedrijf uit medewerkers bestaat, dan moet je weten wat er met die
medewerkers gebeurt, nu en in de toekomst. Elke aanpassing moet gebaseerd zijn op betrouwbare
gegevens en analyses. Voor HR betekent dit dat je goed inzicht hebt en geeft in de ken- en
stuurgetallen ten aanzien van de personeelsformatie (met name kwalitatief), en dat je de business
kunt voorzien van deugdelijke scenario’s en analyses.






De betrouwbaarheid van HR analytics
staat of valt met een betrouwbaar HR
systeem en eenduidige datadefinities.
Goede analyses zijn van cruciaal
belang om het succes van de
bedrijfsstrategie te volgen en de
strategische HR partnerrol volwaardig
in te vullen.
HR analytics moeten in ‘real-time’
kunnen worden vernieuwd.



HR moet, identiek aan de business
managers, in staat zijn externe trends
te relateren aan toekomstscenario’s
en de consequenties daarvan voor de
personeelsformatie in kaart brengen
(“ what if”).

HR GOVERNANCE EN TRANSPARANTIE
Bedrijven opereren vaker wereldwijd en krijgen te maken met andere wet- en regelgeving. Dit treft
ook HR, omdat werk in de meeste landen onderhevig is aan een combinatie van wettelijke, fiscale en
juridische maatregelen. Dit stelt bijzondere eisen aan HR, vooral met betrekking tot governance en
compliance, het uitvoeren van salarisgerelateerde en arbeidsvoorwaardelijke zaken. Als een
organisatie niet opereert volgens de nationale regelgeving kan dat zware consequenties hebben met
hoge boetes als gevolg, nog afgezien van de reputatieschade.








De SAS70 type II verklaring is vervangen door ISAE3402. Via deze norm kun je rapporteren
over de interne beheersmaatregelen van service organisaties. Hiermee voldoe je aan SOX
eisen indien je organisatie die nodig heeft. Maar ook zonder SOX verplichting geeft het
rapport inzicht in het beheer van de organisatie via een audit op de controles.
De Europese privacy wetgeving is strikt. Je moet goed nadenken over welke data je mag
opslaan voor welke doeleinden. Gegevens van Europeanen mogen niet zonder meer
opgenomen worden in een globaal HRMS systeem, de locatie speelt een rol.
Niet alle documenten in het personeelsdossier mogen voor onbepaalde tijd bewaard
worden. Wanneer heb je voor het laatst de personeelsdossiers opgeschoond? Digitale
personeelsdossiers vereenvoudigen het beheer aanzienlijk.
Via sociale media kunnen medewerkers vertrouwelijke bedrijfsinformatie delen. Is de
contractuele geheimhoudingsplicht voldoende om dit te voorkomen, of moet je een speciale
sociale media code invoeren?

EEN PASSENDE HR SOURCING MIX
De ervaring met het inrichten van shared service organisaties stelt ons in staat om modulair te
outsourcen, op een manier die past bij de fase waarin je organisatie verkeert. Je kunt bijvoorbeeld
het HRMS systeem extern hosten en het beheer ervan door een andere partij laten uitvoeren. Of je
houdt HR intern, maar je brengt een enkel proces, zoals de salarisverwerking extern onder. Je kunt
de HR administratie outsourcen zonder dat het HR systeem meegaat. Of je laat een externe partij de
regie voeren over je interne service organisatie, waarbij de eindverantwoordelijkheid geoutsourced
is, maar de HR medewerkers in dienst van de organisatie blijven. Kortom, outsourcing is al lang niet
meer alles of niets.






Het uitvoeren van een
sourcingstrategie betekent dat elke
HR-dienst (of elk HR-proces)
geëvalueerd wordt op een aantal
criteria, waaronder hoogste kwaliteit,
beste uitvoering, laagste kosten en
meeste toegevoegde waarde. De HRdienst wordt vervolgens uitgevoerd
door de interne (of externe)
dienstverlener die de meeste waarde
voor het geld levert.
Het integrale aanbod aan diensten en
aanbieders dat zo ontstaat wordt de
HR sourcing mix – ook wel “selectieve
sourcing” - genoemd. Het gaat om de
mix: het is een misverstand te denken
dat outsourcing de enige optie is.
Doordat service providers gebruik
maken van vestigingen overal ter
wereld kunnen zij een
kostenefficiënte dienstverlening
aanbieden op een groot aantal HR







processen. Service providers kunnen
HR diensten bundelen en zo
schaalvoordelen behalen die je als HR
afdeling niet kunt bereiken.
Bedrijven combineren vaker
verschillende
dienstverleningsmodellen:
comprehensive outsourcing (BPO)
voor de personeelsadministratie,
managed services voor payroll,
onDemand voor talent management
en RPO op afroep om een tijdelijke
wervingsbehoefte in te vullen.
Via de SLA en goed contract
management houd je grip op de
dienstverlening.
Outsourcing is niet statisch: als je
bedrijf verandert, moet de
dienstverlening mee veranderen. Zorg
dat je contracten daarop berekend
zijn.

WANNEER KOMT HR UIT DE CLOUD?
Als je overal toegang hebt tot het internet biedt kun je online gebruik maken van softwarediensten.
Het idee achter de “cloud” is dat bedrijven identieke behoeften hebben, en gebruik kunnen maken
van dezelfde HR oplossingen, die via het internet beschikbaar zijn. De leverancier zorgt ervoor dat
regelmatig nieuwe functionaliteit wordt toegevoegd en het systeem goed onderhouden wordt,
zodat het altijd de laatste stand van zaken reflecteert. Het gebruik van cloudoplossingen is populair,
en heeft een aantal specifieke aandachtspunten voor HR:














Als je een nieuw bedrijf begint kun je overstappen op
een complete Cloud strategie. Inde meeste gevallen zal
een hybride oplossing van “legacy-IT” en “cloud” de
realiteit zijn. Denk in dat geval goed na over integratie en
uitwisselbaarheid van gegevens.
Het voordeel van een cloud-oplossing is dat je betaalt
voor het gebruik en meelift op nieuwe functionaliteit die
de leverancier beschikbaar stelt. Het nadeel is dat
ontbrekende functionaliteit alleen wordt toegevoegd als
het zinvol is voor veel klanten.
Cloud functionaliteit kan meestal snel uitgerold worden,
er wordt niet geprogrammeerd maar geconfigureerd.
Het kenmerk van Cloud is een standaardoplossing met
weinig ruimte voor maatwerk. Als HR moet je vooraf
bepalen hoe standaard je wilt zijn.
Realiseer je dat infrastructurele problemen (geen
toegang tot internet) kunnen leiden tot het niet
beschikbaar zijn van de cloud applicatie.
Bij een cloud oplossing moet je goed afspreken wat er
gebeurt met de applicatie en de data in geval van een
dispuut met de leverancier of diens faillissement.
Voor Europese bedrijven is het belangrijk te weten waar
een Cloud provider de data opslaat in verband met de EU
privacywetgeving. Ook de hoofdvestiging van de
aanbieder speelt een rol – Amerikaanse bedrijven
kunnen verplicht worden data beschikbaar te stellen aan
de overheid.

HR PRAKTISCH GEZIEN…
Tot slot wil ik je nog enkele praktische zaken meegeven, waar HR binnenkort mee aan de slag moet:












Met ingang van 1 januari 2011 wordt de spaarloonregeling afgeschaft en per 1 januari 2013
vervangen door de vitaliteitsregeling. Medewerkers mogen na die datum geen spaarloon
meer inleggen. Je personeels- en salarissysteem moet tijdig aangepast worden. Op dit
moment is nog niet bekend hoe de vitaliteitsregeling vormgegeven wordt. Denk er aan dat je
dit met de ondernemingsraad moet bespreken en dat medewerkers tijdig geïnformeerd
worden.
Vorig jaar is de Nederlandse wetgeving aangepast zodat je als werkgever digitale
salarisstroken mag verstrekken aan je medewerkers. NGA biedt een portaal voor digitale
loonstroken dat werkt in combinatie met alle gangbare salarissystemen. Dit is een
eenvoudige manier om geld te besparen op drukwerk en portokosten. Daarnaast stellen
medewerkers het zeer op prijs om loonstroken digitaal te kunnen raadplegen.
SAS70 wordt vervangen door ISAE3402. Dit geldt met ingang van 15 juni 2011. Als je zelf een
SAS70 verklaring aanvraagt moet je met de auditors in gesprek over de wijzigingen voor
zover je dat nog niet gedaan hebt. Als je een SAS70 verklaring van je HR service provider
ontvangt verandert er weinig: de wijzigingen worden uitgevoerd door de service provider.
Sinds 1 januari 2011 geldt de werkkostenregeling (WKR). Via deze regeling kun je maximaal
1,4% van de totale fiscale loon (de 'vrije ruimte') besteden aan onbelaste vergoedingen en
verstrekkingen voor je werknemers. Tot en met 2013 kun je uitstel aanvragen, maar daarna
is de werkkostenregeling verplicht. Om een goede keuze te kunnen maken tussen de
werkkostenregeling en de bestaande regels moet je nadenken over je
arbeidsvoorwaardenbeleid. NGA kan de gevolgen van de werkkostenregeling voor jouw
bedrijf in kaart brengen.
De opbouw van vakantierechten wordt met ingang van 1 januari 2012 gewijzigd. Het
langdurig opsparen van de wettelijk verplichte vakantiedagen is niet meer mogelijk.
Aanspraken tot 31 december 2011 wijzigen niet. In de administratie moet je “oude” en
“nieuwe” vakantiedagen apart administreren.
De invoering van SEPA (Single Euro Payments Area) heeft als gevolg dat alle
bankrekeningnummers in de Eurozone geüniformeerd worden naar IBAN bestaande uit 18
tekens. Per 1 november 2010 hebben de banken deze omzetting uitgevoerd. Nederland
streeft naar invoering voor 2014. Dat betekent een aanpassing van de personeels- en
salarissoftware. Houd er rekening mee dat ook alle bestaande bankrekeningnummers in de
systemen omgezet moeten worden. NGA kan je hierbij helpen via een SEPA migratie
programma.
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