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“Enabling HRM with IT"  
De snel veranderende werkelijkheid noodzaakt de 

HR discipline tot verdergaande digitalisering. 

Organisaties oriënteren zich hoe HR processen nog 

beter ondersteund kunnen worden met 

toekomstbestendige IT oplossingen.  

Digitaliseren van HR processen 
In het HR domein zijn instroom, doorstroom en 

uitstroom als hoofdprocessen geschikt om te 

digitaliseren. Ook de personeelsregistratie, 

organisatie & formatie en salarisverwerking zijn 

geschikt. 

 

Vragen bij de keuze om verder te digitaliseren van 

processen in het bestaande e-HRM systeem of in 

een vervangend e-HRM systeem zijn: ‘Zijn we er als 

organisatie klaar voor?’, ‘Waar moeten we op 

letten?’, ‘In welke mate is sprake van maatwerk in 

plaats van standaard oplossingen?’, en ‘Welke 

risico’s zijn er?’. En last but not least, heeft u 

voldoende inzicht in de actuele situatie met 

betrekking tot het financiële  en technische 

perspectief? Deze vragen zijn goed te 

beantwoorden, maar vergen een tijdsinspanning 

en een aanpak om een goed en volledig inzicht te 

krijgen. 

e-HRM readiness scan 
Green Rock Consulting heeft daarom de e-HRM 

readiness scan ontwikkeld.  

De e-HRM readiness scan geeft inzicht in wat goed 

is ingeregeld, alsook de aandachtspunten waaraan 

gewerkt moet worden. Zowel vanuit ICT 

perspectief, als welke HR processen 

geoptimaliseerd kunnen worden voorafgaand aan 

verdergaande digitalisering van HR processen.   

Inzicht binnen een maand 
Door onze ervaring en gerichte aanpak zorgen we 

ervoor dat dit inzicht binnen een doorlooptijd van 

een maand verkregen wordt. De 5D-methode 

vormt de basis van de e-HRM readiness scan. 5D 

staat voor de vijf dimensies die bij ieder project in 

balans horen te zijn om het optimale resultaat te 

kunnen bereiken. Dit zijn organisatie & besturing, 

processen & procedures, IT & systemen, mens & 

cultuur en data. 

 

Green Rock Consulting 
“Enabling Business with IT" is de basisfilosofie van 

waaruit Green Rock Consulting bouwt aan 

duurzame oplossingen voor een diversiteit aan 

complexe vraagstukken. Het verbinden van 

Business en IT is waar wij gespecialiseerd in zijn en 

wat wij doen om de strategie van uw organisatie 

daadwerkelijk te realiseren. Onze visie op 

succesvolle implementaties is dat er een balans 

dient te zijn tussen de vijf dimensies. Deze balans 

bewaken wij door de 5D methode toe te passen.  

Contactgegevens 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen 

met: 

Geert-Jan Zingstra  06 113 14 224 
   Jurgen van de Donk    06 140 20 801 

e-HRM readiness scan 
Vraagt u zich af of uw huidige e-HRM systeem nog past bij uw bedrijfsvoeringsfilosofie of HR-strategie? De e-HRM 

readiness scan geeft binnen een maand inzicht  welke HR processen goed zijn ingeregeld en welke HR processen 

geoptimaliseerd zouden moeten worden, voorafgaand aan verdergaande digitalisering van HR processen en 

aansluiting met andere systemen. Bent u klaar voor de volgende stap?   

http://www.greenrock.nl

