Wat levert
functiewaardering
u op?

Eerlijke

functiewaardering
Professionele functiewaardering
van topkwaliteit

Als organisatie
• c reëert u een overzichtelijke taakafbakening
binnen uw bedrijf
• vertaalt u uw visie en missie in een concreet
functiegebouw
• zorgt u voor eerlijke en marktconforme beloningsverhoudingen en rust onder het personeel

functiewaardering
loont !

Als managementteam

Het beschrijven en waarderen
van functies is een intensief
en gevoelig proces. Toch levert
het veel op. Voor medewerkers
creëert het helderheid en
toekomstperspectief en voor
managers creëert het rust en
efficiency in het bedrijf.

Als HR-professional

Goede functiebeschrijvingen
en -waarderingen dragen
bij aan eerlijke belonings
verhoudingen. Zij vormen
een uitstekende basis voor
de inzet van andere HRMinstrumenten en de verdere
professionalisering van uw
bedrijf.

• stuurt u uw organisatie op een heldere manier aan
• creëert u heldere samenhang tussen werkprocessen
• beschikt u over een duidelijke grondslag voor
beoordelingen en performance management

• bent u in staat tot een proactieve formatieplanning
• beheerst u de personeelskosten van uw bedrijf
• zet u duidelijke carrièrelijnen uit voor uw personeel

Nieuwsgierig ?
Overtuig uzelf van de waarde van heldere belonings
verhoudingen voor uw bedrijf en onze functiewaarderings
adviezen daarbij. Bel of mail ons voor een vrijblijvende
offerte of kennismakingsgesprek.

Daar werken wij graag
aan mee !
Het Balance team
www.balancecaribbean.com
consultancy@balancecaribbean.com
T: (+5999) 737-8831
F: (+5999) 736-0876

www.balancecaribbean.com

Zijn de beloningsverhoudingen
binnen uw organisatie eerlijk
en onderbouwd?
Zijn uw functiebeschrijvingen
	actueel en logisch geordend?
Hebben uw HR-professionals voldoende
ervaring en deskundigheid?
Is uw basis voor beoordelen
en performance management 		
stevig genoeg uitgewerkt?

Heldere beloningsverhoudingen zijn cruciaal
voor elk bedrijf. Ons functiewaarderingsproduct
draagt daar aan bij!

De essentie van eerlijke
Functiewaardering

Onze functiewaarderingsexpertise

De basis

Ervaring

• Een valide functiewaarderingssysteem dat objectief
en consequent wordt toegepast
• Een gecertificeerd en ervaren adviseursteam
• Een brede werkervaring op alle eilanden van
de Dutch Caribbean
• Een scherp oog voor lokale verhoudingen en
specifieke organisaties

• Profit- en overheidssector
• Belonings- en formatie
management
• Gecertificeerd specialistenteam
• Ervaren Fuwasysdocenten
• Ruim 20 jaar ervaring in de
Dutch Caribbean

Onze werkwijze

Producten

• Strakke planningen en duidelijke deadlines
• Committent van het management en betrokkenheid
van de HR afdeling
• Uitgebreide voorlichting en communicatie naar
het personeel
• Duidelijke eindproducten in de vorm van
functieboeken en waarderingen

• Functiebeschrijvingen en
-waarderingen
• Maatwerk functiewaarderings
systemen
• Generieke functiegebouwen
• Fuwasyscursussen op elk niveau
• Second opinion en bezwaarzaken
• Formatiebeleid
• Competentie Management
• Performance Management
• Beloningsonderzoek
• Beloningsbeleid

Uw succes
• Een stevige basis voor een professionele organisatie
• Een prima uitgangspunt voor de inzet van overige
HR-instrumenten
• Een helder kader voor de aansturing en ontwikkeling
van uw personeel
• Een flexibele en productieve inzet van uw personeel

Opdrachtgevers
• E ilandelijke overheden op
alle eilanden van de Dutch
Caribbean
• Overheids NV’s
• Stichtingen
• Profit organisaties
• Nederlandse overheden

