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“Je hebt de meest innovatieve
HR Cloud van Nederland gevonden!”

ESJ HRM-online
Met ESJ HRM-online bieden wij een brede e-HRM oplossing. We werken vanuit
een innovatief platform, waarbij we complexe processen op een eenvoudige
wijze aanbieden. ESJ HRM-online bestaat uit drie modules: een HRM-, een
Payroll- en een Talentmanagementmodule die naadloos met elkaar
communiceren. Deze modules kan je ook afzonderlijk aankopen. Je schaft enkel
aan wat je nodig hebt. ESJ HRM-online kan zowel in een Nederlandse als in een
internationale context worden ingezet. En dat alles voor een eerlijke prijs.

Alles in één omgeving
Alle personeelszaken komen in ESJ HRM-online
samen in één omgeving. ESJ HRM-online heeft een
ruim aanbod aan specialistische functionaliteiten. Of
het nu gaat om recruitment, personeelsadministratie,
verlof- & verzuimmanagement, talentontwikkeling of
beloningsmanagement. Ook de aansturing van een
Nederlandse of internationale payroll verloopt
probleemloos via ESJ HRM-online.

Nieuwste technologie
We gebruiken de allernieuwste technologie. Onze
oplossingen zijn browseronafhankelijk, multi-language
en te gebruiken op iedere laptop, tablet of smartphone.
ESJ HRM-online kan gekoppeld worden aan iedere
andere oplossing, zodat gebruikers niet steeds opnieuw
hoeven in te loggen. Ook worden wijzigingen in het ene
systeem desgewenst automatisch overgenomen in ESJ
HRM-online en andersom.

Gemakkelijk in gebruik
Gebruikers staan bij ons centraal. Hoe complex een
proces of de onderliggende wet- en regelgeving ook
is. Gebruikers hebben altijd zicht waar in het proces
ze zich bevinden, waar ze eenvoudig relevante
informatie kunnen vinden en welke acties ze op welk
moment moeten ondernemen. Kortom: ESJ HRMonline is dé oplossing om het leven van medewerkers,
managers en HR-professionals prettiger te maken.
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“De basis op orde met de
HRM module van ESJ”

HRM
De HRM module ondersteunt alle
basisprocessen rondom in-, door- en
uitstroom. Allereerst richten wij het
organisatiemodel in en koppelen deze
aan de diverse beschikbare rollen. Met
behulp van onze flexibele workflowtool
configureren we samen de dagelijkse
personeelsprocessen. Als klant bepaal je
zelf in welke stap van het proces welke
template gevuld wordt en welke
daarvan automatisch opgeslagen
worden in het digitale dossier.

Krachtige workflowengine
Elke organisatie is uniek. Met specifieke
processen die hierop aansluiten. In het verleden
moest je deze processen vaak aanpassen aan de
software. Niet met ESJ HRM-online. Met
‘flexibiliteit’ als kernwaarde gaan wij namelijk uit
van jullie werkwijze! Onze workflowtool maakt
het mogelijk om elke processtap flexibel te
configureren. Op ieder gewenst niveau kan je
goedkeuring of andere zaken inrichten.

Scherm ‘Personalia’

Autorisatie en signalering
Via een uitgebreide autorisatie bepaal je zelf
wie wat ziet en wie wat muteert. Door
middel van signaleringsmogelijkheden kan
iedereen onbezorgd zijn werk doen zonder
daarbij belangrijke acties over het hoofd te
zien. Via een tijdlijn kun je altijd zien waar je
je in het proces bevindt en wat de
doorlooptijden zijn. Dit alles zorgt voor een
transparante, snelle en prettige afhandeling
van de werkstromen.
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Features Selfservice
•

Mutaties worden afgehandeld via zelf in te richten workflows

•

Invoer bij de bron, door medewerker en manager

•

24/7 te gebruiken

•

Altijd inzicht in de status van mutaties

•

Tijdswinst en kostenbesparend

» Selfservice (ESS/MSS)
We regelen steeds meer zaken online, of het nu gaat om het doen van onze
bankzaken, het boeken van reizen, het aanschaffen van producten en ga zo maar
door. Ook binnen HR is deze ontwikkeling inmiddels niet meer weg te denken.
Medewerkers kunnen op ieder gewenst tijdstip en vanaf elke plek online verlof
aanvragen, adres– en bankgegevens wijzigen, een salarisstrook opvragen of
solliciteren op openstaande vacatures. Maar ook managers kunnen allerlei acties
starten of opvolgen. Handig, want dit betekent dat belangrijke gegevens bij de
bron worden gemuteerd en altijd up-to-date blijven.

Flexibiliteit
Je kan met ESJ HRM-online medewerkers en
managers de mogelijkheid bieden om zelf
online zaken te regelen. Zij kunnen 24/7
inloggen op ESJ HRM-online. Ook wie welk
proces start is flexibel in te richten. Zo zijn er
klanten met zelfsturende teams waarbij
medewerkers zelf de mutatie tot
bijvoorbeeld een urenwijziging of
salarisaanpassing starten!
Ook de toekomstig medewerker heeft
toegang tot een set gegevens in ESJ HRMonline, Personalia, certificaten en
opleidingsgegevens worden door de
sollicitant zélf digitaal aangevuld.

Kostenbesparing en tijdswinst
Naast tevreden medewerkers en managers
zorgt selfservice voor tijdwinst en
kostenbesparing. Voor verschillende
processen kun je een workflow inrichten.
Denk aan een indiensttreding die de juiste
stappen doorloopt en waarbij de HRadministratie met behulp van templates in
een handomdraai een contract of een
bevestigingsbrief kan maken. Maar je kunt
ook een afdeling ICT, Financiën of Facilitaire
Zaken een rol in het proces geven. Waarbij
stappen parallel ingericht kunnen worden
zodat het proces door kan en de één niet op
de ander zit te wachten. Dit levert een
aanzienlijke efficiencyslag op in doorlooptijd
en geld.

c

Scherm ‘Mijn acties’
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Features Declaraties
•

Automatische berekening reisafstanden

•

Indienen kan ook via de smartphone

•

Bulk-declaraties mogelijk
• Veelgebruikte declaraties in te stellen als favoriet

» Declaraties
Onze declaratiemodule is ontwikkeld in co-creatie met de eindgebruikers
van ESJ HRM-online. Een mooi voorbeeld hoe frustraties uit de dagelijkse
praktijk vertaald zijn naar gebruikersvriendelijke features.

Declareren een vervelend klusje?
Niet met ESJ HRM-online! Het gestroomlijnde
en gedigitaliseerde proces met automatische
afstandsberekening betekende een
gigantische efficiencyslag voor de backoffice.
Door de kopieerbare declaratieregels kon het
gros van de medewerkers er prima mee uit de
voeten.

Hoe wij invulling geven aan Agile
Op basis van een brainstorm kwam de wens
naar voren om de adressen van de cliënten
als ‘favorieten’ te kunnen vastleggen in ESJ
HRM-online.

Iedereen blij?
Echter een deel van het personeelsbestand
bestond uit ambulante medewerkers die door
de digitalisering van het proces nog steeds
meer tijd kwijt waren met het indienen van
hun declaratie dan toen ze dit op papier
deden.

Scherm ‘Declaratie indienen’
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Features Verlof & Verzuim
•

Wettelijke én eigen verlofregelingen

•

Berekening op basis van rooster en erkende feestdagen

•

Bijzonder verlof

•

Collectieve verlofaanvragen

•

Wet Verbetering Poortwachter, aan te vullen met eigen
verzuimprotocol

» Verlof & Verzuim
Verlof wordt in sommige organisatie nog afgehandeld met mailtjes of
spreadsheets. Met een hoop onduidelijkheid tot gevolg. Met ESJ HRMonline stroomlijn je het hele verlofproces. Natuurlijk streef je als werkgever
naar een vitale organisatie waarin verzuim een uitzondering is. Als een
medewerker toch ziek wordt, dan wil je alle bijkomende taken zo efficiënt
mogelijk kunnen afhandelen.

Verlof
Vraag eenvoudig verlof aan en het systeem
doet op basis van het rooster - rekening
houdend met feestdagen - automatisch een
voorzet van het aantal verlofuren of
verlofdagen.
Na goedkeuring door de manager wordt de
verlofstand direct bijgewerkt. Iedereen heeft
via een dashboard altijd een actueel inzicht in
verlofsaldi: op individueel, team of
organisatieniveau.

Verzuim
Met onze verzuimmodule kun je eenvoudig
ziekmeldingen registreren, wijzigingen
bijhouden en uiteraard iemand weer hersteld
melden. ESJ HRM-online voorziet standaard in
de ondersteuning van de Wet Verbetering
Poortwachter, zodat de juiste functionaris
tijdig wordt geattendeerd op de te
ondernemen acties.

Scherm ‘Afwezigheid’ en ‘Bijzonder verlof’
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Features Digitaal dossier
•

Toegang instelbaar per dossiertype

•

Automatische berekening bewaartermijnen

•

Preview van dossieritems

•

Digitaal ondertekenen van contracten en bevestigingsbrieven

» Digitaal dossier
In het digitale dossier van de medewerker worden verschillende soorten
bestanden opgeslagen, zoals CV en motivatiebrief, contracten,
bevestigingsbrieven, loonstroken en diploma’s en/of certificaten. De meeste
documenten worden automatisch in het dossier opgeslagen, na afronding
van een indiensttreding of mutatie. Ook de loonstroken worden
automatisch ingelezen en in het dossier opgeslagen.

Uploadfunctie
Dossierstukken kunnen daarnaast ook
handmatig worden ge-upload. Daarbij zijn alle
bestandstypen mogelijk (documenten,
spreadsheets, foto’s et cetera). Elk
dossierstuk is gekoppeld aan een dossiertype.
Op basis van het zoeken op dossiertype of op
trefwoorden kan het juiste dossierstuk snel
worden gevonden.

Autorisatie
Uiteraard is de toegang per dossiertype te
autoriseren, zodat alleen dossierstukken
kunnen worden ingezien en gedownload door
bevoegde gebruikers. Per dossiertype is een
maximale bewaartermijn in te stellen, waarna
de betreffende dossierstukken automatisch
worden verwijderd uit het dossier.

Scherm ‘Dossier’
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“Maximaliseer efficiency
met de innovatieve Payroll
module van ESJ HRM-online”

Payroll
Als werkgever ben je verantwoordelijk
voor een correcte en tijdige uitbetaling van
de salarissen. Met de Payroll module kun
je eenvoudig veel tijd besparen. Door de
integratie met de HRM module hoeven al
bekende gegevens niet opnieuw te worden
ingevuld. De salarisadministrateur is
hierdoor veel minder tijd kwijt aan de
invoer van gegevens en kan zich meer
richten op de controle.

Efficiënter werken met minder fouten
Naast tijdsbesparing wordt de nauwkeurigheid
van de salarisverwerking vergroot: gegevens
worden immers automatisch overgenomen,
waardoor het aantal menselijke fouten tot een
minimum wordt beperkt. Het aantal fouten
wordt verder teruggebracht door de toepassing
van een aantal innovaties in de software. Alle
salariswijzigingen die je doorvoert in ESJ HRMonline worden bijvoorbeeld automatisch door
meer dan 190 vakinhoudelijk punten getoetst

Gemak door procesondersteuning
Ook onze Payroll module bevat workflowfunctionaliteit. Je kan eenvoudig de
maandelijkse salarisactiviteiten plannen,
zoals het verwerken van de salarisrun, het
zichtbaar maken van salarisstroken en het
insturen van de loonaangifte. De Payroll
module beschikt over een BAPI die
loonaangiftes online naar de belastingdienst
stuurt. Al deze stappen kan je automatiseren

Scherm ‘Loonopdracht’
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“Investeren in de groei
van medewerkers”

Talentmanagement
De Talentmanagementmodule geeft je
als medewerker de mogelijkheid om de
regie van jouw persoonlijke
ontwikkeling in eigen hand te nemen.
En ondersteunt tegelijkertijd bij het
dichten van de kloof tussen de
gewenste en aanwezige competenties
en resultaten op team- of
organisatieniveau.

Samenhang
De basis van de Talentmanagementmodule is
het functiehuis of rollengebouw. Deze
bevatten de benodigde kennis, ervaring en
competenties van jouw organisatie verdeeld
over rollen of functies. De processen werving
& selectie, functioneren & beoordelen, leren &
ontwikkelen, review & opvolgen geven je als
individu of team inzicht in waar je staat in je
ontwikkeling en hoe je deze kan versnellen.
Alle verworven competenties en/of behaalde
doelstellingen worden vastgelegd in je
e-Portfolio en/of je digitaal dossier. Je merkt
het al: vanuit onze HR-adviesachtergrond
vinden we het belangrijk dat als je

verschillende processen met ESJ HRM-online
ondersteunt hier een logische samenhang
tussen bestaat!

c

Scherm ‘HR3P’ (ook wel 9-grid genoemd)
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Features Functiegebouw of rollenhuis
•

Uitgebreide beschrijving van de functie of rol

•

Koppeling van competenties, resultaatgebieden en kwalificaties

•

Gesprekscyclus en feedback op basis van het functieprofiel

» Functiegebouw of rollenhuis
Verandering is de enige constante tegenwoordig. Door veranderende
marktomstandigheden passen organisaties voortdurend hun structuren en
functies of rollen aan. Dat betekent dat de verantwoordelijkheden en de
vaardigheden voor het uitvoeren van de functies of rollen continu in
beweging zijn.

Basis voor tal van instrumenten
Het functiegebouw of rollenhuis kan de basis
vormen voor verschillende HR-instrumenten.
Je kan hierbij denken aan:

• Werving– en selectie en talentontwikkeling

• Organisatie-ontwerp omdat je kiest hoe je

• Beoordeling en loopbaanontwikkeling

de taken en verantwoordelijkheden
binnen de organisatie verdeelt over
functies of rollen.

omdat de vaardigheden en benodigde
kwalificaties richting geven aan de mate
waarin je je vak beheerst.

omdat je behaalde resultaten en
gerealiseerde ontwikkeling kunt afzetten
tegen de gehanteerde resultaatgebieden
en competenties.

• Functiewaardering omdat het niveau van

de taakbestanddelen de onderlinge
verhouding in beloning neerzet.

• Strategische personeelsplanning omdat je

de aanwezige competenties kunt afzetten
tegen de competenties die er nu en in de
toekomst binnen de organisatie nodig zijn.

c

Scherm ‘Functieprofiel’
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Features Recruitment
•

Eenvoudig publiceren van vacatures

•

Automatisch ontvangstbevestiging aan de sollicitant

•

Afhandeling sollicitaties via zelf in te richten processen

•

Handige dashboards over het recruitmentproces

•

Nieuwe vacatures op basis van sjablonen

•

Automatische matching vacaturekenmerken en sollicitanten

•

Bij veel reacties afhandeling via bulk-mutaties

•

Vacaturehouder heeft altijd inzicht in de voortgang van de
sollicitaties

» Recruitment
In sommige branches is het al weer lastig om de juiste medewerkers te
vinden. Het is in deze aantrekkende economie belangrijk om je concurrent
ook op de arbeidsmarkt te slim af te zijn. En als je een kandidaat gevonden
hebt is het zaak om snel te schakelen. Met ESJ HRM-online verhoog je zowel
de efficiency als de kwaliteit van het werving en selectieproces.

Recruitmentproces
Leidinggevenden kunnen binnen ESJ HRMonline zelf vacatures stellen. Na een check
publiceert HR de vacature via de
verschillende kanalen. Sollicitanten
ontvangen een gepersonaliseerde
bevestiging waarna de sollicitaties door HR
en/of leidinggevenden afgehandeld worden.
Alle betrokkenen hebben een actueel inzicht
in de status van de sollicitatie.

Loopt het proces binnen jouw organisatie
anders? Geen probleem. Wij kunnen ook het
recruitmentproces flexibel inrichten.
Groot aantal sollicitanten?
Maak dan gebruik van de functionaliteit om
voor meerdere sollicitanten tegelijk dezelfde
actie uit te voeren (bulk-acties), ‘score &
rate’ sollicitanten of match automatisch
tussen sollicitant en vacature!

c

‘Vacature’ en ‘Sollicitanten’ scherm
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Features Gesprekscyclus
•

Vooraf ingevuld gespreksformulier op basis van functie– of rolprofiel

•

Eenvoudig formuleren van teamdoelstellingen

•

Voorbereiding en verslaglegging door manager én medewerker

•

Mogelijkheid voor extra vragen per type gesprek

•

Handige dashboards voor inzicht in de voortgang en resultaten van
de gesprekken

» Gesprekscyclus
Talentontwikkeling en het behalen van doelen is belangrijk voor elke
professionele organisatie. Door afspraken vast te leggen en op te volgen is
het mogelijk actief te sturen op ontwikkeling en resultaat. Voor veel
organisaties vormt de gesprekcyclus echter een jaarlijks terugkerend
administratief drama. ESJ HRM-online helpt je bij het maken van afspraken
en het vastleggen hiervan. Stap voor stap helpen we je door de jaarcyclus

Functiegebouw of rollenhuis als basis?
We maken allereerst het functiebouw of
rollenhuis digitaal. Alle zaken die hier
gehanteerd worden zoals competenties en/of
taken en/of resultaatgebieden fungeren
desgewenst als basis voor de plannings-,
functionerings- en beoordelingsgesprekken.

Heb je een andere cyclus, of hanteren jullie
andere grondslagen? Geen probleem. Wij
hebben inmiddels de meest voorkomende
varianten in gesprekcycli in onze portfolio!
Bijvoorbeeld door het faciliteren van continue
feedback in plaats van - of aanvullend op een gesprekcyclus.

Scherm ‘Functioneringsgesprek’ en een voortgangsrapport
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Features Feedback
•

Feedback op basis van functieprofiel of eigen vragenlijst

•

Direct inzicht in de (tussentijdse) resultaten

•

Aan te vragen door medewerker en manager

•

Naast collega’s ook feedback van externen (zoals klanten,
leveranciers of partners)

» Feedback
Je vraagt je misschien af waarom feedback zo belangrijk is. Het blijkt dat
feedback geven en krijgen helpt om een persoonlijke band op te bouwen
tussen jou en het team of de organisatie waar je onderdeel van uitmaakt.
Als je op regelmatige basis feedback geeft of ontvangt is de kans groot dat jij
je meer betrokken voelt en daarmee makkelijker en sneller de gestelde
doelen bereikt. Daarnaast creëer je met feedback een ontwikkel– en
leercultuur, kun je elkaar makkelijker aanspreken op gedrag en prestaties en
helpt het bij het stellen van prioriteiten.

Wanneer feedback uitvragen?
Met de feedbackmodule kun je als onderdeel
van de formele gesprekscylus een extra
feedback uitvraag uitvoeren met een
gestructureerde vragenlijst. De resultaten
worden vervolgens meegenomen in de
gesprekken. Tegenwoordig zie je dat sommige
organisaties de formele gesprekscyclus
afschaffen en meer inzetten op het stimuleren

van continue feedback. Naast het aangaan van
een gesprek kun je je leidinggevende, collega's,
klanten en jezelf laten reflecteren op jouw
functioneren via een feedback-uitvraag op basis
van een gestructureerde vragenlijst. Dit kun je
ook gebruiken voor het evalueren van een
project. Voor al deze toepassingen kun je de
feedbackmodule gebruiken.

Scherm ‘Aanvragen feedback’ en een voorbeeldrapport

25

Features Training & Opleiding
•

Zoeken en aanvragen opleiding vanuit de online catalogus

•

Opleidingsaanbod op maat, op basis van functie / rol,
competenties of afdeling / team

•

e-Portfolio automatisch bijgewerkt

•

Mogelijkheid voor gebruik externe catalogus

» Training & Opleiding
Talent binnenhalen is lastig. Talent ontwikkelen en behouden nog veel
lastiger. De medewerker van nu kiest voor de organisatie die hem of haar
continu uitdaagt. En de mogelijkheid biedt zich maximaal te ontplooien.
Daarnaast wordt ons werk steeds kennisintensiever, is (interne) mobiliteit
de norm en moeten we door de vergrijzing allemaal langer doorwerken.
Met ESJ HRM-online beschik je over een doordacht Learning Management
Systeem en creëer je een cultuur die eigen initiatief waardeert.

Wordt ook een ‘Employer of Choice’
Als medewerker heb je toegang tot alle
interne en externe opleidingen uit je eigen
online catalogus. Desgewenst is het aanbod
gefilterd op preferred suppliers, afdeling,
functie of andere criteria. Pak de regie over
je eigen ontwikkeling en zoek en boek - na

goedkeuring van je leidinggevende eenvoudig een opleiding of training. Je
e-Portfolio wordt automatisch bijgewerkt.
Combineer de training en opleidingfunctionaliteit met de gesprekscyclus en
creëer een loopbaanprofiel met ontwikkelsuggesties en een persoonlijk ontwikkelplan.

c

Schermen ‘Opleiding zoeken’ en ‘Opleiding bekijken’
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“Strategische keuzes
op basis van data”

Rapportage & Business Intelligence
Als we kijken naar de evolutie van HR-data, zien we dat de toepassing ervan
diverse stadia doorloopt. Van operationele rapportage naar dashboards met
ken- en stuurgetallen tot strategische en voorspellende analyses. Een
datagedreven aanpak, stelt HR beter in staat het werkplezier, de ontwikkeling
en de prestaties van de medewerkers te verhogen en de performance van de
organisatie te verbeteren.
Rapportage
ESJ HRM-online beschikt over diverse rapportagemogelijkheden
voor iedere gebruiker die daartoe rechten krijgt. Deze
rechtenstructuur wordt bij de implementatie vastgesteld en
ingericht. De rapportages worden in de vorm van tabellen en
grafieken visueel aantrekkelijk getoond. En kunnen vaak
eenvoudig naar MS Excel worden geëxporteerd.
Naast generieke dashboards zijn er
per module ook specifieke
rapportagemogelijkheden
beschikbaar. En de functioneel
beheerder beschikt over een
exportfunctie waarmee alle details
van alle gegevens kunnen worden
uitgevoerd naar MS Excel.
Business Intelligence
Heb je als organisatie behoefte aan
geavanceerde analyses of
overzichten? Koppel ESJ HRM-online dan aan de eigen Business
Intelligence tool of aan Microsoft Power BI. De integratie met
Microsoft Power BI hebben wij al voor jullie gemaakt.
29

“We doen het samen”

Handel simpel personeelszaken af en
pak de regie in de ontwikkeling van
jezelf, je team of de organisatie waarin
je werkzaam bent

www.esj.nl | hrm@esj.nl | 088-0320600

