
Werk met ZIN personeelsadvies
aan een professioneel HRM beleid!



Organisaties bestaan uit mensen.
Zij bepalen de kwaliteit van de
organisatie. Maar de organisatie
beïnvloedt ook de mensen. Een
kwalitatief en innovatief perso-
neelsbeleid draagt daarom in
hoge mate bij aan de kwaliteit en
het succes van de organisatie.

ZIN personeelsadvies helpt u
bij de ontwikkeling van personeels-
beheer naar (integraal) P&O-be-
leid. Onze adviseurs kunnen u
helpen en adviseren bij het opzet-
ten van een goed personeelsbeleid.
Vervolgens helpen we u ook om het
in de praktijk te brengen.

ZIN personeelsadvies, uw partner in HRM!

Welke vormen van dienstverlening kunnen wij u 
bieden?

In kleinere organisaties maken
P&O taken vaak deel uit van het
werk van de directiesecretaresse of
de administrateur. Het gaat dan
doorgaans om beheersmatige
zaken. Toch is er soms behoefte om
structureel een beroep te doen op
een HRM deskundige. Wilt u op be-
perkte schaal een vaste P&O advi-
seur voor uw organisatie
(bijvoorbeeld voor één of twee
dagdelen per week)? Dan kunt u
bij ons terecht.
Heeft u niet structureel, maar toch
van tijd tot tijd behoefte aan P&O
expertise? Dan bieden wij u een
abonnement, waarbij uw adviseur
op afroep beschikbaar is.

Wanneer u een bepaald project, of
werkzaamheden met een afgerond
karakter wilt laten uitvoeren kunnen
onze HRM adviseurs dat voor u ver-
zorgen.
Enkele voorbeelden hiervan zijn:

- ontwerpen van functie- en com
petentieprofielen

- invoeren van competentie-
management

- invoeren van functionerings-
gesprekken en 360 graden 
feedback

- verzuimreductie en beheersing
- invoeren of verbeteren van werk

overleg 
- ontwerpen en invoeren van 

opleidingsbeleid,
- uitvoeren van de PenO-scan (zie 

Speciale diensten)

Uw ‘eigen’ P&O-er

Projecten

Heeft u te maken met tijdelijke on-
derbezetting van uw P&O afdeling,
bijvoorbeeld bij bevallingsverlof,
een vacature of grote drukte dan
kunt u tijdelijk een van onze advi-
seurs inschakelen. 

Interim P&O

Onze adviseurs zijn professionals
op hun terrein en hebben een
ruime ervaring in het brede P&O
werkgebied, zowel in diverse orga-
nisaties als in diverse branches. Ze
zijn gewend om zich snel in te wer-
ken en aan de slag te gaan. 

Onze adviseurs vormen een lande-
lijk dekkend netwerk waardoor er
altijd iemand in uw regio werkt en
de reistijd beperkt kan worden.

Onze adviseurs



Personeelsinstroom
= Wervingsmethoden
= Selectieprocedure en introductie
= Inleenkrachten/detachering

Personeelsontwikkeling
= Functionerings- en beoor-

delingssystematiek
= Loopbaanontwikkeling
= Gespreksvoering

· beoordelingsgesprekken
· functioneringsgesprekken
· POP gesprekken
· verzuimgesprekken
· slechtnieuwsgesprekken

= Opleidingsbeleid
· opleidingsplannen 
· studie-advisering
· keuze opleidingsinstituten

= Leeftijdsbewust personeelsbeleid

Werkoverleg
= Overlegvormen 
= Besluitvormingsprocessen
= Vergadertechniek

Personeelsplanning
= Personeelsopbouw
= Lange termijn planning
= Arbeidsroosters

Arbeidsvoorwaarden
= Functiegebouw, functiebeschrij-

ving, functiewaardering en 
competenties

= CAO interpretatie en naleving
= Salarisgebouw

· beloningsvormen en 
beloningssystematiek

· onkostenvergoedingen

Arbeidsvoorwaarden (vervolg)
= Regelingen

· vergoeding studiekosten
· tegemoetkoming  kinder-

opvang
· reiskostenregelingne/lease-

auto's
· werktijdenregeling
· verlofregelingen
· pensioenregeling
· werknemersverzekeringen

zoals WIA en ziektekosten

Arbeidsomstandigheden
= Beleid omtrent veiligheid, 

gezondheid, welzijn
= Verzuimbegeleiding en 

beheersing
= Risico-inventarisatie en 

-evaluatie (RIE)
= Reïntegratie

Personeelsuitstroom
= Outplacement
= Loopbaankeuze advisering
= Start eigen bedrijf
= CWI/kantongerecht procedure
= (Deeltijd) pensionering

P&O-informatie en administratie
= Sociaal jaarverslag en andere

rapportages
= Personeelsgegevens
= Sociale kengetallen
= Dossiervorming en archivering
= Workflow management
= Personeels Informatie Systemen

PenO-scan

Wij kunnen uw P&O-beleid en in-
strumentarium snel en doeltreffend
doorlichten met onze PenO-scans.
Het resultaat leggen wij met aan-
bevelingen aan u voor. Scans kun-
nen  worden toegespitst op
specifieke beleidsterreinen zoals 
risico-inventarisatie (RIE), arbeids-
voorwaarden of organisatiecultuur.

Organisatie-opstellingen

Met deze methode kunnen we de
kern van al langer bestaande pro-
blemen blootleggen. Het werkt snel
en geeft tegelijk de richting van de
oplossing aan. 
Ook bij keuzevraagstukken, zoals
opvolging, loopbaan en selectie,
om enkele voorbeelden te noemen,
werkt deze methode zeer effectief,
net als bij coaching

Investors in People

Als u investeert in uw medewerkers
wilt u ook dat uw organisatie daar
beter van wordt. De investering
moet bijdragen aan de doelstellin-
gen van uw bedrijf.
Investors in People is een praktische
methode gericht op verbetering van
uw onderneming door ontwikkeling
van uw medewerkers. IiP is een
hulpmiddel om tot een integraal en
gestructureerd organisatieontwikke-
lingsbeleid te komen. Het is ge-
schikt voor grote en kleinere
organisaties, zowel in de profit als
not for profit sector.

Speciale dienstenZIN personeelsadvies van A tot en met Z



Organisatie ontwikkeling

ZIN advies richt zich op de kwaliteit
van de organisatie als geheel. Jaren-
lange ervaring heeft geleerd dat het
belangrijk en effectief is om de aan-
dacht te richten op het totale systeem
van voortbrenging.
Onze adviseurs zijn ervaren in de be-
geleiding van het management op
het gebied van integrale organisatie
ontwikkeling. Op basis van hun ken-
nis en inzicht kunnen ze ter plekke
sturing geven aan het vormgeven van
beleid. Zij ontwikkelen alternatieven
en helpen bij het maken van keuzes.
Ook kunnen zij uw organisatie bege-
leiden op specifieke terreinen, zoals
Investors in People, leiderschaps- en
teamontwikkeling en organisatieop-
stellingen.

Medezeggenschap

Op het gebied van medezeggen-
schap kunnen wij specialisten inzetten
die vaardig zijn in integrale advise-
ring en ondersteuning van medezeg-
genschapsorganen en bestuurders
met betrekking tot:
- inhoudelijke advisering
- procesbegeleiding
- samenwerking en communicatie
- projectadministratie 

ZIN personeelsadvies, uw partner in HRM

ZIN advies
Fluessen 20
9204 HP  Drachten
Tel. (0595) 44 52 58
www.zinadvies.com
info@zinadvies.com
KvK 01083819

Training en Coaching

Training
Onze in-company trainingen zijn
maatwerk, dat tot stand komt in over-
leg met de opdrachtgever. De na-
drukkelijke aandacht die wij besteden
aan de transfer naar de praktijk ver-
hoogt het rendement sterk. 
Een aantal van onze trainingen orga-
niseren we tevens met open inschrij-
ving, zoals:
- Praktisch Leidinggeven
- Persoonlijke Effectiviteit
- Projectmanagement
- Internal Facilitator IiP

Coaching
Veel managers en medewerkers heb-
ben behoefte aan persoonlijke coach-
ing. 
Coaching bestaat uit gesprekken met
een externe deskundige over zaken
die met persoonlijk functioneren,
zowel in werk als privé, te maken
hebben. Coaching kan een versnel-
ling brengen in de ontwikkeling van
de gecoachte en in combinatie met
training kan dit de effectiviteit nave-
nant verhogen.


