
FUNCTIEBESCHRIJVING 
 
 
Datum   : januari 2018 
Functiebeschrijving  : Hoofd HRM (concept) 
Vastgesteld besluit BMT :  
 
 
Waardering  
Salarisschaal 11 
 
Context 
- Organisatorische eenheid: Dienst Human Resources en Organisatie 

Verantwoording: aan Directeur Human Resources en Organisatie 
 

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen Scalda. Het hoofd HRM werkt ten behoeve 
van de dienst Human Resources en Organisatie en legt verantwoording af aan de directeur 
Human Resources en Organisatie.  
 
Het team HRM draagt bij aan het creëren van een inspirerende en gezonde werkomgeving 
waarin optimaal kan worden samengewerkt om de op elkaar afgestemde ambities van de 
organisatie en de medewerkers nu en in de toekomst waar te maken en waarvoor 
medewerkers hun talenten kunnen inzetten en ontwikkelen. 
 
Het hoofd HRM verricht werkzaamheden binnen een aantal resultaatgebieden:  
 
1. Geeft leiding aan het team HRM binnen de dienst Human Resources en Organisatie; 
2. Levert een bijdrage aan de ontwikkeling van HRM beleid;  
3. Begeleidt, adviseert en ondersteunt het management van onderwijsclusters en 

diensten bij het vormgeven van het meerjaren HRM beleid binnen de onderwijsclusters 
en diensten en de toepassing van de CAO MBO en relevante wet- en regelgeving op 
het gebied van personele aangelegenheden;  

4. Draagt bij aan de optimalisering van de werkprocessen;  
5. Is verantwoordelijk voor het verzorgen en aanleveren van managementinformatie.  
 
Resultaatgebieden  
1. Resultaatgebied 1 
Het hoofd HR geeft leiding aan het team HRM van de dienst Human Resources en 
Organisatie 
  Activiteiten: 

- Stuurt de medewerkers van het team HRM aan;  
- Voert de functionerings- loopbaan- en beoordelingsgesprekken;  
- Zorgt voor een optimale personeelsbezetting en draagt zorg voor een adequate 

overlegstructuur; 
- Draagt zorg voor de verdeling, voortgang en kwaliteit van de werkzaamheden; 
- Stimuleert, begeleidt, leidt op en draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling van 

de medewerkers van het team HRM; 
- Bewaakt de kwaliteit van de medewerkers van het team en draagt zorg voor 

professionalisering van de medewerkers;  
- Stelt een jaarplan op voor het team HRM en voert het uit. 

 
 



 
2. Resultaatgebied 2  
Levert een bijdrage aan de ontwikkeling van HRM beleid.  
 Activiteiten:   

- Ondersteunt de directeur Human Resources en Organisatie bij het voorbereiden 
van en adviseren over strategisch, tactisch en operationeel HRM beleid. Met 
name gericht op het in onderlinge samenhang afstemmen en integreren ervan;  

- Stemt HRM- en organisatiebeleidsvoorstellen af op algemeen geformuleerde 
beleidslijnen van de organisatie;  

- Neemt deel aan interne en externe werkgroepen gericht op het verder 
ontwikkelen van HRM beleid.  

 
 
3. Resultaatgebied 3 
Begeleidt, adviseert en ondersteunt het management van onderwijsclusters en diensten bij 
het vormgeven van het meerjaren HRM beleid en de toepassing van de CAO MBO en 
relevante wet- en regelgeving op het gebied van personele aangelegenheden;  
  Activiteiten:  

- Draagt bij aan de positionering van het team HRM als veranderpartner c.q. als 
een “partner in business” voor het (lijn)management; 

- Geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het (lijn)management;  
- Levert een bijdrage in de implementatie van nieuw HRM beleid en laat mede zorg 

dragen voor de borging in de organisatie door het (lijn)management en 
intervenieert proactief om dit te verwezenlijken.  

 
4. Resultaatgebied 4  
Het hoofd HRM draagt bij aan de optimalisering van de werkprocessen. 
  Activiteiten: 

- Draagt bij en adviseert om te komen tot het optimaliseren van werkprocessen 
binnen het team HRM en de dienst Human Resources en Organisatie;  

- Signaleert afwijkingen en ontwikkelingen op het gebied van de ondersteuning en 
advisering bij de uitvoering van het geformuleerde HRM beleid en de 
administratieve ondersteuning;  

- Stemt af met collega’s binnen de diensten om tot een integrale dienstverlening te 
komen.  

 
5. Resultaatgebied 5 
Is verantwoordelijk voor het verzorgen en aanleveren van managementinformatie.  
  Activiteiten: 

- Genereert periodiek relevante stuurinformatie en voorziet het management 
gevraagd en ongevraagd van managementinformatie samen met een advies. 

 
Kader, bevoegdheden en verantwoordelijkheden 

- Het hoofd HRM legt verantwoording af aan de directeur Human Resources en 
Organisatie voor wat betreft het geven van leiding en sturing aan het team HRM, 
de bruikbaarheid van de bijdrage aan de ontwikkeling van het HRM-beleid, de 
begeleiding en advisering aan het management van onderwijsclusters en diensten 
bij het vormgeven van het meerjaren HRM beleid en de toepassing van de CAO 
MBO en relevante wet- en regelgeving op het gebied van personele 
aangelegenheden, de bijdrage aan de optimalisering van de werkprocessen en 
het verzorgen en aanleveren van managementinformatie;  

- Het hoofd HR werkt binnen specifiek geformuleerde beleidslijnen, met elkaar 
samenhangende richtlijnen en relevante wet- en regelgeving op rechtspositioneel 
gebied;  



- Het hoofd HRM beslist over/bij het geven van leiding en sturing aan het team 
HRM, de inhoud van de bijdrage aan de ontwikkeling van het HRM-beleid, de 
wijze van begeleiding en advisering aan het management van onderwijsclusters 
en diensten bij het vormgeven van het meerjaren HRM beleid en de toepassing 
van de CAO MBO en relevante wet- en regelgeving op het gebied van personele 
aangelegenheden, de bijdrage aan de optimalisering van de werkprocessen en 
het verzorgen en aanleveren van managementinformatie.  

 
Kennis en vaardigheden 
- Vaardigheden in het leidinggeven aan professionals; 
- Brede theoretische kennis van ontwikkelingen op het gebied van HRM en de van 

toepassing zijnde wet- en regelgeving;  
- Vaardigheden in het adviseren over personele en rechtspositionele aangelegenheden;  
- Vaardig in het behandelen van vaak gevoelige personeels- en organisatie 

aangelegenheden;  
- Goede communicatieve en schriftelijke vaardigheden; 
- WO werk- en denkniveau.  
 
Contacten 
- Met het management en medewerkers over de ontwikkelingen op het gebied van HRM- 

en organisatiebeleid om te adviseren in zake allerlei, waaronder gevoelige, personele 
aangelegenheden en tot afstemming te komen bij tegengestelde belangen;  

- Met de directeur Human Resources en Organisatie over het jaarplan van het team HRM 
en om te discussiëren over ontwikkelingen op het gebied van HRM om tot 
kennisuitwisseling en onderlinge afstemming te komen;  

- Met collega hoofden ten behoeve van het verlenen van een integrale dienstverlening en 
het leveren van een bijdrage aan rapportages, de jaarrekening, de begroting;  

- Met de Arbodienst over de begeleiding van “ziekte en verzuim”;  
- Met het ABP in het bijzonder met de accountmanager over ontwikkelingen en 

dienstverlening;  
- Met de MBO Raad over ontwikkelingen op het gebied van personele aangelegenheden 

binnen het MBO;  
- Met externen (personen en instanties) over personeel, regelingen, financiën, HRM beleid, 

rechtspositie en de CAO, om af te stemmen en de belangen van Scalda te behartigen;  
- (desgewenst en desgevraagd) Met derden over aangelegenheden die de instelling 

betreffen om informatie en adviezen uit te wisselen, zaken af te stemmen en belangen 
van Scalda te behartigen.  

 
 
 
 
 
 
 
 


