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Algemeen doel van de functiefamilie:
Het creëren van een balans tussen de centrale bureaudoelstellingen en 

individuele doelstellingen van medewerkers, middels het coördineren 

van de ontwikkeling van personeelsleden en het beïnvloeden van het 

gedrag van de medewerkers door het uitvoeren en / of ontwikkelen 

van het personeel- en organisatiebeleid (P&o). 

Voorkomende	functienamen	binnen	de	familie:

• beleidsmedewerker P&o

• Hoofd P&o

• Hoofd Salarisadministratie

• HR functionaris

• HR Manager

• Manager Personeelsadministratie

• Manager Personeelszaken

• P&o adviseur 

• P&o functionaris

• Personeelsadviseur

• Personeelsfunctionaris

• Personeelsfunctionaris

• Personeelsmanager

12 PERSONEEl EN ORgANISATIE

nb:  in plaats van P & o komt ook regelmatig de term HRM voor. 

nb2: indien de niveaus binnen deze familie niet toereikend genoeg zijn, kunt u voor lagere niveaus tevens kijken bij familie 08 bureauondersteuning.
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J uitvoeren en implementeren van P&o-activiteiten en adviseren en 

ondersteunen van medewerkers en directie ten behoeve van een 

adequaat P&o-beleid. de problemen vereisen afweging van het 

bureaubelang en belang van de medewerker. dit vraagt inzicht en 

ervaring. de interne contacten zijn van groot belang voor efficiënt 

personeelsbeheer voor zowel het bureau als de medewerker

k uitvoeren, formuleren en implementeren van P&o-beleid en 

bewaken en bijsturen van dit beleid. de soms vergaande problemen 

vereisen afweging van het bureaubelang en belang van de mede-

werker. dit vraagt inzicht en ruime ervaring. de intensieve interne 

contacten zijn van groot belang voor efficiënt personeelsbeheer 

en -implementatie voor zowel het bureau als de medewerker. 

geeft eventueel leiding of stuurt een medewerker aan.

l ontwikkelen, uitvoeren en bijsturen van P&o-beleid en bewa-

ken van dit beleid. de vergaande problemen vereisen afweging 

van een grote diversiteit aan aspecten met een bijzonder ge-

voel voor het bureaubelang en belang van de medewerker. dit 

vraagt een grondige afweging en brede ervaring. de intensieve 

interne contacten zijn van groot belang voor de verdediging, 

ontwikkeling en bijsturing van het P&o-beleid en organisatie- 

ontwikkeling. 

geeft eventueel leiding aan enkele medewerkers

M ontwikkelen, bijsturen en optimaliseren van alle aspecten van 

het P&o-beleid en organisatie- ontwikkeling. de zeer vergaande 

problemen vereisen afweging van een grote diversiteit aan 

aspecten met een bijzonder gevoel voor het bureaubelang en 

belang van de medewerker. dit vraagt een grondige afweging 

en zeer brede ervaring. de interne contacten zijn van groot be-

lang voor een optimaal ontwikkeld P&o-beleid en organisatie- 

ontwikkeling. geeft leiding aan enkele medewerkers.
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