PROCESOPTIMALISATIE

SPECIALISTEN
MET EEN 360º VISIE

KENNIS , KUNDE & KWALITEIT

over
ons
PHOCUS, is al decennialang actief op het
gebied van HR & salaris.
PHOCUS helpt je, door middel van doordacht
opgezette diensten en oplossingen, bij het
verbeteren, optimaliseren, continueren en
vereenvoudigen van je HR- &
salarisprocessen.
De professionals van PHOCUS zijn allround en
beschikken over een pragmatische en
resultaatgerichte mentaliteit. Mede dankzij
de partnerships met diverse toonaangevende
softwareleveranciers hebben wij kennis van
de gerenommeerde HR- & salarissystemen.
Wij kennen het HR- & salarisvakgebied, de
specifieke eisen en kenmerken van de sector.
Van zorg, overheid, onderwijs tot en met het
bedrijfsleven.
Al onze consultants zijn ingeschreven bij het
NIRPA. Deze inschrijving waarborgt voor onze
opdrachtgevers dat zij altijd verzekerd zijn
van de juiste en up-to-date kennis.
Met onze diensten en oplossingen helpen wij
HR- & salarisdoelstellingen te realiseren en
waarde te creëren.

"EERST RICHTEN WE
ONS OP DE STUKJES
VAN DE PUZZEL.
DAARNA FOCUSSEN WE
ONS OP HET HELE
PLAATJE"

PROCESOPTIMALISATIE

optimaliseren van de
Hr- & salarisprocessen
Procesbeschrijving en procesoptimalisatie zijn een belangrijke consultancy activiteit
binnen de dienstverlening van PHOCUS. Niet als geïsoleerde activiteit of als
administratie; maar vanuit een HR-processen gedachte.
De stroom HR-data die ontstaat door In-, door- en uitstroom van medewerkers
resulteert in een dynamische en complexe administratie van personeel- en
salarisgegevens.
Organisaties die grip hebben op de snelheid en kwaliteit van dit proces zijn in staat
om kosten te besparen en de kwaliteit van de diensten te verhogen.
Om deze HR- en salarisprocessen te beschrijven en te optimaliseren gebruikt PHOCUS
een speciaal ontwikkelde methodiek en software.

-Marcus Buckingham

doel

kostenbesparing
reduceren complexiteit
digitalisering
efficiency verbetering
centralisatie en Shared Service Center vorming
kwaliteitsverbetering
communicatie in werkverdeling
integraal Management
draagvlak & communicatie
kennis- en informatieoverdracht
harmoniseren (administratieve) processen
eerst denken – dan doen
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MENSEN, SOFTWARE EN
Uitvoering WORDEN
BIJEENGEBRACHT.
METHODE, INHOUDELIJKE KENNIS EN TOOLS

OPTIMALISATIE BEREIK JE
DOOR EEN DOORDACHTE
METHODIEK TE COMBINEREN
MET JARENLANGE ERVARING
EN INHOUDELIJK KENNIS
VAN SALARISSEN EN HR.

PROCESBESCHRIJVING EN –
OPTIMALISATIE DOOR PHOCUS KAN
INGEZET WORDEN VOOR:
projecten op gebied van
administratieve re-organisatie
pakketselectie
projecten voor e-HRM en ESS/MSS
(employee self service / manager
self service)
harmoniseren administratieve
processen bij fusie
overnames en reorganisatie
digitalisering personeelsdossiers
ISO certificering en Quality
Assurance (applicatie testen)
inrichten Shared Service Center
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Sensus-methode
EEN METHODIEK EN SOFTWARE IN COMBINATIE
MET EEN HR & SALARIS SPECIALIST

Sensus-methode® uit Maarssen weet
alles van processen en business
process management (BPM).
Ze zijn erop gericht om organisaties
en hun processen te verbeteren door
mensen leren procesgericht te
denken. Iedereen vertelt dát u en wát
u moet verbeteren. Zij vertellen liever
hóe u moet verbeteren.
De organistie Sensus-methode® leren
organisaties opnieuw communiceren
zodat ze voortaan denken in
processen (Sensusprocesbeschrijving).
Ze bouwen een platform voor
verbetertrajecten, zodat organisaties
leren denken in doorlopende
verbetering. (Sensusverbetermanagement).
Niet alleen voor vastleggen, beheren
en delen van processen, maar ook
voor de invoering van een
kwaliteitssysteem,
verbetermethodieken, nieuwe
wetgeving of nieuwe IT-systemen is de
Sensus-methode® samen met PHOCUS
een uitgelezen kennispartner (Sensus
toegepast).
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Praktijk voorbeelden

Reorganiseren en optimaliseren HR- en salaris processen
Introductie flexibele arbeidsvoorwaarden
Inzichtelijk maken en vaststellen van de dienstverlening met betrekking tot HR- en
salarisoutsourcingstrajecten
Inrichten en reorganiseren HR afdeling
ISO certificeringen, audits, internationalisering, QA (testen), accountancy, wet &
regelgeving
Blauwdruk voor het inrichten van een nieuw HR systeem
HR infodesk support (e-support)
Implementeren en inrichten van HR-thema's zoals: Recruitment, Onboarding,
Employee self service, Manager self service, etc.

"IF YOU CAN'T DESCRIBE WHAT YOU ARE
DOING AS A PROCESS, YOU DON'T KNOW
WHAT YOU'RE DOING"
-William Edwards Deming
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Alles draait om de
juiste visie
KENNIS, KUNDE EN KWALITEIT IN ÉÉN
DIENSTVERLENER
TALENT SEARCH
De juiste persoon op de juiste plek
speciaal voor HR & Salaris functies.

Een dienstverlener, die
niet alleen uitvoert,
maar ook actief
meedenkt over de
gewenste uitkomst.

UITBESTEDEN HR- EN
SALARISPROCESSEN
Overnemen van de uitvoering en
controle van kennisintensieve en
operationele HR- en salarisprocessen.

We leveren altijd een
passende oplossing.
Een transparante en
fijne manier van
samenwerken.

IMPLEMENTATIE VAN HR- &
SALARISSOFTWARE
Implementatie van HR- en
salarissoftware van toonaangevende
leveranciers.

Er zijn diverse
mogelijkheden om
synergie te behalen.
Indien gewenst is de
dienstverlening snel en
eenvoudig uit te
breiden.

INTERIM & CONSULTANCY
Voor tijdelijke ondersteuning en
vraagstukken op uw HR- of
salarisadministratie

We hebben de kennis
en ervaring in huis en
zijn beschikbaar voor
ieder HR- en/of
salarisvraagstuk.

SOFTWARE HR & SALARIS
Moderne en gecertificeerde HR- en
salarisoplossingen voor strategische
en operationele HR- en
salarisprocessen.

Je kunt met ons altijd
een vrijblijvend
oriënterend gesprek
plannen.

HR- & SALARISSCAN
Besparen op personeelskosten door
het onderzoeken en analyseren van
de gevoerde HR- en
salarisadministratie

PHOCUS

HR & SALARIS SPECIALISTEN

Zijn er
vragen?
VOEL JE VRIJ OM CONTACT MET ONS
OP TE NEMEN:
+31(0)172 519 900
ADVIES@PHOCUS.NL
OF BEZOEK ONZE WEBSITE:
WWW.PHOCUS.NL

VOLG ONS OP SOCIAL MEDIA VOOR
NIEUWS EN UPDATES.
#PHOCUS

HOOFDKANTOOR
ELZENLAAN 1B 2481 LZ WOUBRUGGE
VESTIGING
JAN VAN TINBERGENSTRAAT 206 7559 ST HENGELO

