PROJECT HR SERVICES
Wat is project HR services?
Projectmatig werken is inherent aan het HR vak. Ontwikkelingen in de markt, het personeelsvak en
zich aandienende zaken in de organisatie leiden regelmatig tot pieken in het werk op een HR
afdeling, bovenop het structurele werk. Dit kan ertoe leiden dat het ontwikkelen van HR beleid of
HR instrument te lang blijft liggen of ander werk moet wijken als een werving- en selectieprocedure
zich aandient. Dit zal invloed hebben op het behalen van de uiteindelijke resultaten van de
organisatie.
VH&L Kinderopvang biedt zich aan om op flexibele basis de tijdelijke werkpiek uit handen te
nemen, door het uitvoeren van heel uiteenlopende HR projecten. Wij werken voor organisaties met
óf zonder eigen HR afdeling. Door onze HR ervaring in de kinderopvang en met de realisatie van HR
projecten zijn wij in staat om op heel efficiënte wijze te komen tot gewenste resultaten.
Voorbeelden van HR projecten die in de kinderopvangbranche inmiddels door ons zijn uitgevoerd
zijn: optimaliseren van een flexpool, uitwerken van HR instrumenten zoals selectieprotocollen,
competentiemanagement, POP systemen, beoordelings- en functioneringsgesprekken, op maat
maken van functieprofielen, begeleiden bij de opzet van een personeelsvertegenwoordiging (PVT),
opstellen van personeelsbeleid en HR protocollen, opstellen van een personeelsgids en de
begeleiding van diverse wijzigingen van de managementstructuur en reorganisatietrajecten.
Hoe werken wij?
Na een gedegen persoonlijke intake in uw organisatie maken wij in overleg met u een plan van
aanpak "op maat" waarin een tijdsplanning en toetsmomenten zijn opgenomen. Voor meer
omvangrijke projecten werken wij met een projectteam vanuit de organisatie. Binnen VH&L zullen
afhankelijk van het project één of meerdere consultants worden aangewezen.
Contact
Graag komen wij bij u langs om u meer te vertellen over onze organisatie, onze werkwijze en om
onze mogelijkheden persoonlijk toe te lichten. Na een persoonlijke intake en inventarisatie van de
probleemstelling maken wij geheel vrijblijvend een maatwerk projectvoorstel waarin de
rolverdeling en inzet van VH&L HR Kinderopvang wordt voorgesteld, zoals dat past bij uw wensen.
Van Hek & Lelieveld HR Kinderopvang. Contactpersoon: Margit de Lange. Telefoon: 079-3622643.
Website: www.hrkinderopvang.nl. E-mail: hr@vanheklelieveld.nl
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