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Ter voorbereiding voor de Europese aanbesteding voor hun nieuwe eHRM-systeem,
nam de gemeente Maassluis eerst haar HR-processen onder de loep. Daarbij werd
een goede basis gelegd voor verdere uitbreiding van Employee Self Service (ESS).
Annemiek Schriever en Frank Essenberg, Management Consultants bij VroomHR,
hielpen de gemeente de Europese aanbesteding goed voor te bereiden. En door
procesoptimalisatie de ommezwaai te maken van HR als serviceafdeling naar ESS.

OVER GEMEENTE MAASSLUIS
Maassluis is een middelgrote karakteristieke stad met 33.000
inwoners, gelegen aan de Nieuwe Waterweg in de provincie
Zuid-Holland. Een ambitieuze stad die nieuwe ontwikkelingen
stimuleert en tegelijkertijd het historische centrum koestert.
Het stadsbestuur van Maassluis werkt samen met 300 medewerkers van de gemeentelijke
organisatie onder het motto: ‘Samen Maassluis: investeren in een duurzame toekomst’.

DE UITDAGING
Kunnen jullie ons ondersteunen bij de Europese aanbesteding van een nieuw eHRM-systeem?
Met dat verzoek nam de gemeente Maassluis contact op met VroomHR. Dat VroomHR vaker met
dit bijltje had gehakt sprak hen aan, evenals de duidelijke aanpak. Wat de doorslag gaf, was het
bredere kader waarbinnen VroomHR naar elke organisatie kijkt. Niet alleen naar het systeem
zelf, maar vooral ook naar de gewenste manier van werken en bijbehorende HR-processen.

De uitdaging van HR: ontzorgen van leidinggevenden

Bij VroomHR drukken we onze klanten altijd op het hart dat ze, voordat ze aan de Europese
aanbesteding beginnen, eerst de basis op orde moeten hebben: de HR-processen. Zeker als
ze pas een grote organisatieontwikkeling achter de rug hebben, zoals de gemeente Maassluis.
Grote kans dat de HR-processen dan niet meer passen bij de nieuwe organisatie. Bij de gemeente
Maassluis was door de organisatieontwikkeling de span of control van de leidinggevenden flink
toegenomen: het aantal teams was verminderd, maar elk team bevatte meer mensen. Daardoor
nam de druk bij de leidinggevenden toe. HR vroeg zich af hoe ze hen hierin kon ontzorgen.

1.

Van HR als
serviceafdeling
naar Employee
Self Service (ESS)

DE OPLOSSING
Voor het herzien van de HR-processen sprak de gemeente Maassluis de wens uit om
haar werknemers meer zelf verantwoordelijk te maken voor hun eigen en dienstverbandgerelateerde informatie. Dit noemen we ook wel Employee Self Service (ESS). Ook was de
wens om het HR-systeem meer voor zich te laten werken en om digitale ondertekening in
te voeren.
Een dergelijke omschakeling van HR als primaire ondersteunende afdeling naar een
serviceafdeling door middel van ESS vraagt heel wat van een organisatie. Op deze weg
van werken op basis van controle naar werken vanuit vertrouwen komen er per HR-proces
veel vraagstukken en verschillen naar boven, bijvoorbeeld:



Wat is het doel van dit HR-proces?



Hoe maken we dit HR-proces efficiënter?



Hoe bepalen we een werkwijze die door iedereen gedragen wordt?



Hoe gaan we om met de verschillen van aanpak en inzicht?



Hoe benutten we het HR systeem optimaal?

In eerste instantie koos de gemeente ervoor om drie processen te optimaliseren:

WERVING & SELECTIE

INDIENSTTREDING

WERKGEVERSMUTATIES

(VAST PERSONEEL)
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DE WERKWIJZE
Ons eerste wapenfeit was het organiseren van een workshop procesmanagement.
Hiervoor nodigden we naast HR enkele leidinggevenden uit. Door alle coronamaatregelen
moesten we de Workshop Procesmanagement en de optimalisatie van de processen online
doen. Dat was even wennen, maar het had ook zo zijn voordelen: de sessies verliepen
efficiënter, mede door het gebruik van de procesmanagementtool Engage Process. In deze
procesmanagementtool hebben we blauwdrukken van HR-processen gemaakt, zodat we
niet elke keer opnieuw hoeven te beginnen. In-, door-, en uitstroomprocessen zijn immers
generieke processen.

Met een blauwdruk als basis voor procesoptimalisatie hoef
je niet telkens opnieuw te beginnen.
Met deze blauwdrukken als start en best practice hebben we samen met deelnemers van
de gemeente Maassluis de HR-processen geoptimaliseerd op hun situatie: wie doet wat? In
welke volgorde? Waarmee? Met welke verantwoordelijkheid? En waarom? Verder hebben
we bepaald hoe het HR-systeem het proces ondersteunt.

EFFICIËNT PROCESMANAGEMENT
Een procesmanagementtool als Engage Process werkt veel efficiënter dan bijvoorbeeld
processen ontwerpen in PowerPoint, Word of Visio. In plaats van drie dagen per proces
kunnen we met Engage Process drie processen per dag optimaliseren. Lees meer over
hoe VroomHR Engage Process gebruikt om slim én snel HR-processen te ontwerpen.

Onze toegevoegde waarde als adviesbureau op het gebied van HR Tech is dat
we, naast uitgebreide kennis van alle HR-systemen, ook inhoudelijk kunnen
meepraten over het HR-vak. Daarbij stellen we de juiste vragen om mensen
aan het denken te zetten. We houden wel de grote lijnen – de helicopterview
– strak in het oog. Hierdoor houden we de deelnemers scherp om uit de oude
denkpatronen te blijven en out-of-the-box naar de processen te kijken. Zo
ontstaan nieuwe inzichten over hoe de organisatie slimmer kan gaan werken.
Annemiek Schriever, VroomHR
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GOED VOORBEREID OP DE
EUROPESE AANBESTEDING

HET RESULTAAT
Het resultaat van de procesoptimalisatie is dat de HR-processen duidelijker zijn vastgelegd
en aangepast aan de nieuwe organisatie. De verantwoordelijkheid voor het beheren en
actueel houden van dienstverbandgerelateerde informatie ligt nu daar waar hij thuishoort:
bij de medewerkers zelf.
De gewenste, verbeterde werkwijzen zijn bekend. Dit hielp de gemeente bepalen aan welke
eisen en wensen het nieuwe eHRM-systeem moest voldoen. Daardoor kon de toekomstige
leverancier bij de aanbesteding goed inschatten hoe de gemeente wilde gaan werken.

De Europese aanbesteding was het perfecte moment om onze HR-processen
te updaten. Daarbij werden we door VroomHR echt aan het denken gezet over
hoe we slimmer kunnen werken. Door alle processen vanuit de werknemer op
te zetten. Door stappen eruit te halen, waardoor we nu meer Lean werken.
En er werd draagvlak gecreëerd door de leidinggevenden vanaf het begin te
betrekken. Zo worden de nieuwe HR-processen en het nieuwe eHRM-systeem
geen ‘HR-ding’ maar omarmd door de hele organisatie.
Shirley Nieuwenhuijs, HR adviseur gemeente Maassluis
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HET VERVOLG
De geoptimaliseerde processen worden geborgd in de inrichting van het systeem, zodat
het nieuwe systeem de organisatie zo goed mogelijk ondersteunt. Zo zorgen we dat de
medewerkers het nieuwe systeem vanaf dag één goed gaan gebruiken.

We konden goed merken dat VroomHR veel ervaring heeft met HRprocesoptimalisatie. Zij werken als een geolied team: Frank Essenberg als
expert op het gebied van Europese aanbestedingen en Annemiek Schriever
als procesmanagementdeskundige. Dit gaf ons het gevoel dat we met een
gerust hart op ze konden bouwen.
Irene Valkenburg, Beleidsassistent gemeente Maassluis
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OVER VROOMHR
VroomHR is een gespecialiseerd consultancybureau dat HR-ambities realiseert met behulp van
IT-oplossingen. Wij begrijpen waar HR, managers en medewerkers, behoefte aan hebben. En
we denken met u mee om het maximale uit uw HR-systemen te halen.
Weten waar u op moet letten bij een Europese aanbesteding? Download gratis onze whitepaper
‘Het Europees aanbesteden van een eHRM-systeem’.
Meer weten over HR-procesoptimalisatie of het Europees aanbesteden van eHRM-systemen?
Neem contact op met ons en ontdek wat wij voor uw bedrijf kunnen betekenen.
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