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Efficiënter werken dankzij optimalisering van uw HR en salaris processen

De in-, door- en uitstroom van medewerkers resulteert in een dynamische en 
complexe administratie. Als u hier duidelijkheid over heeft,  deze inzichtelijk zijn, 
dan heeft u hier ook grip op en is dit van invloed op de snelheid en kwaliteit van 
deze processen. Hierdoor kunt u nog efficiënter werken, meer kosten besparen en 
de kwaliteit van uw dienstverlening verhogen. Het beschrijven en optimaliseren 
van processen doet PHOCUS vanuit een HR en salaris gedachte.

Sensus-methode®

PHOCUS maakt gebruik van de Sensus-methode® om  en HR en salaris 
processen te beschrijven en te optimaliseren.

Met onze procesconsultancy realiseert u

• kostenbesparing;
• efficiencyverbetering;
• kwaliteitsverbetering;
• draagvlak & communicatie;
• kennis en informatie overdracht. 

Wij helpen u om het maximale uit uw HR en salaris software te halen

Business consultancy

Procesautomatisering zorgt voor een efficiëntere en snellere workflow. De 
consultants van PHOCUS zijn experts in het vertalen van bedrijfsprocessen naar 
software inrichtingen. Niet enkel op technisch vlak; zij weten uw organisatie ook 
mee te nemen in de overgang naar een nieuwe denkwijze. Change management 
kent geen geheimen voor onze consultants. Zij stellen zich daarbij op als 
onderdeel en verlengstuk van uw organisatie. Ze geven advies en sturing. Niet 
van bovenaf, maar als (Business) partner van uw team.

Procesoptimalisatie zorgt voor een hoger rendement

Efficiënte en geoptimaliseerde processen zorgen voor een hoger rendement 
binnen uw organisatie. Duidelijke en overzichtelijke processen dragen er toe bij 
dat medewerkers dagelijks minder belast worden met inefficiënte handelingen, 
administratieve taken en hebben hierdoor meer aandacht  voor hun 
kernactiviteiten.

Procesoptimalisatie gaat vaak  samen met nieuwe denk en werk wijzen: 
medewerkers dienen vaak hun oude gewoontes los te laten en moeten wennen 
aan de nieuwe processen. De consultants begeleiden uw werknemers hierbij. Zij 
geven advies, begeleiden uw team en fungeren als ‘meewerkend voorman’. Alles 
met het  doel om uw bedrijfsprocessen efficiënt te laten verlopen.
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•

Wat is úw uitdaging?

• Staat u voor een administratieve reorganisatie?
• Wilt u een Shared Service Center inrichten?
• Bent u bezig met pakketselectie voor HR, Salaris, e-HRM of ERP?
• Spelen er projecten voor e-HRM, ESS (Employee Self Service) of MSS

(Manager Self Service)?
• Wilt u administratieve processen bij fusie, overnames en reorganisatie

harmoniseren?
• Wilt u werken met digitale personeelsdossiers?
• Is ISO-certificering en Quality Assurance (applicatie testen) actueel bij uw

organisatie?

Met het Maturity model als kader kan er een groeiplan worden uitgezet wat over de 
jaren heen als leidraad fungeert voor doelgerichte optimalisaties. Zo kunnen 
stapsgewijs en gericht verbeteringen worden doorgevoerd die door bestuurders, 
accountancy en door de overheid (belastingdienst) als relevant worden gezien.

De Sensus processen methode en het Payroll Management Maturity Model 
zijn complementair aan elkaar!

Payroll Management Maturity Model

Payroll Management Maturity Model voor een ( meer jaren) toekomstvisie 
voor 
uw Salarisadministratie

PHOCUS heeft een Payroll Maturity Model ontwikkeld voor organisaties die 
voorspelbaarheid en transparantie belangrijk vinden, zoals: beursgenoteerde of 
internationale bedrijven met een rapportage structuur. compliancy  en 
kostenbesparing

Dit model is gericht op compliancy, control en 
kostenbesparing. Het Maturity Model is 
gebaseerd op - en een uitwerking van 
bestaande maturity modellen maar toegepast 
binnen het vakgebied. Het reduceren van 
risico’s en het continue verbeteren van 
processen op gebied van HR en salaris is 
vaak een onbelicht aspect van de 
bedrijfsvoering met als gevolg dat het proces 
vaak niet transparant is en goed gemanaged  
kan worden.

Groeiplan
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PHOCUS verzekert uw organisatie van kennis, kunde en kwaliteit 

op hetgebied van: 

Processen HR Outsourcing Continuïteit Uitbesteding Salarissen. 
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Meer weten over PHOCUS? 

Neem contact met ons op! 
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