
 
 

FUNCTIEBESCHRIJVING 
 

Gegevens van de functie 
 

Werknaam functie : Adviseur HRM 

Normfunctie : (Beleid, Advies)  
Adviseur IV 

Code normfunctie : N03.01.08 

 

 
 
 
  
 

Resultaatgebied 1:  Advies 

 adviseert over vraagstukken op een breed vakgebied 

 signaleert risico´s, verbeter- en/of knelpunten en verricht intern onderzoek  

 initieert, formuleert en operationaliseert (meer-)jaarprogramma´s, projecten en plannen 

 stelt rapportages op, zoekt draagvlak voor verandering en presenteert analyses en 
conclusies 

 toetst en evalueert de naleving van kaders, richtlijnen en regelgeving 

 

Resultaatafspraken:  
 

Prestatie-indicatoren: 
 

 

Specifieke functie eisen 
 

Opleidingsniveau : relevante HBO opleiding 

 

Specifieke kwalificaties : - specifieke kennis van organisatieontwikkeling en 
  verandermanagement; 
- kennis van de arbeidsvoorwaardenregelingen; 
- uitgebreide kennis van het kenniscluster; 
- kennis van de wet- en regelgeving op het gebied 
  van sociale werkvoorziening en andere    
  doelgroepen; 
- ruime ervaring op het werkterrein. 

 

RESULTAATGEBIEDEN 
 



 
 

Resultaatgebied 2: Beleidsontwikkeling 

 signaleert, volgt en evalueert ontwikkelingen en verricht onderzoek 

 vertaalt ontwikkelingen in voorstellen en programma´s, zoekt draagvlak voor 
strategieën en presenteert effecten en beleidsdoelstellingen 

 ontwikkelt beleids- en beheersinstrumenten ter implementatie en uitvoering  

 verzorgt afstemming en evaluatie op doeltreffendheid en doelmatigheid 

 

Resultaatafspraken:  
 

Prestatie-indicatoren: 
 

 
 

Resultaatgebied 3: Procesbewaking en regie 

 bewaakt en bevordert de samenhang met betrekking tot de toepassing van 
instrumenten en beleid op het eigen vakgebied 

 stuurt op en is verantwoordelijk voor de totstandkoming en realisatie van 
plannen, projecten en programma’s 

 is verantwoordelijk voor voorlichting en communicatie inzake de ontwikkeling 
en uitvoering van plannen, projecten en programma´s 

 

Resultaatafspraken:  
 

Prestatie-indicatoren: 
 

 

Resultaatgebied 4: Relatiebeheer 

 onderhoudt contacten met partijen/belanghebbenden en zorgt voor afstemming 

 bewaakt en beheert contracten met partijen/belanghebbenden 

 creëert draagvlak voor beleid 

 

Resultaatafspraken:  
 

Prestatie-indicatoren: 
 



 

 

 

 
Afspraken over competenties                            
 

Competenties 
 

Adviseur HRM 

Persoonlijke 
ontwikkeling 
 

Neemt verantwoording voor eigen ontwikkeling; gaat actief op zoek naar 
leermogelijkheden en mogelijkheden op het gebied van carrière-
ontwikkeling; vraagt om feedback over eigen prestaties en doet daar ook 
iets mee. 
 

Ontwikkeling van 
anderen 
 
 

Is actief bezig met het verbeteren van vaardigheden en talenten van 
anderen door het geven van constructieve feedback, coaching, 
opleidingsmogelijkheden en opdrachten die een beroep doen op hun 
capaciteiten en hun ontwikkeling. 
 

Klant- en 
servicegerichtheid  
 
 

Is op de hoogte van financiële en zakelijke aangelegenheden, richt zich 
op kosten, winst, markten, nieuwe kansen op zakelijk gebied en op 
activiteiten waarmee het meeste rendement kan worden behaald  
 

Initiatief 
 
 

Pro-actief, selfstarter; grijpt kansen en onderneemt actie; oefent actief 
invloed uit op gebeurtenissen. 
 

Probleemanalyse 
 

Deelt problemen op in onderdelen en onderscheidt hoofd- van bijzaken, 
maakt correct gebruik van logica, gaat nauwkeurig te werk, trekt 
gegronde conclusies uit beschikbare informatie. 
 

Realisatie van doelen 
 

Voert projecten soepel uit, bereikt resultaat, zorgt ervoor dat belangrijke 
doelstellingen worden gehaald. 
 

 

 

 

 
 


