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Titel: Programma E-HRM
Contactpersoon: Simone Humblet
Provincie: Noord-Holland
Telefoon/emailadres: humblets@noord-holland.nl
Kernachtige samenvatting van het project:
Het programma bestaat uit het digitaliseren van de volgende HR-processen:
1. HR-correspondentie, waaronder onder meer het in- door- en
uitstroomproces
2. personele jaarcyclus
3. woon-werk declaraties
4. personeelsdossiers
Bovengenoemde digitalisering zal plaatsvinden in SAP. De Provincie Noord-Holland
heeft ook de payroll, de financiële en inkoopadministratie in SAP. Daarmee kiest
de Provincie Noord-Holland voor een integrale aanpak.
Doel project
Personele Dienstverlening (PD) is in samenwerking met Administratieve Financiële
Dienstverlening (AFD) een programma gestart genaamd E-HRM. Het eerste doel
van dit programma is om HR-processen te digitaliseren met als doel plaats- en
tijdonafhankelijk werken mogelijk te maken voor medewerkers, managers, PD en
AFD.
Een tweede doel van het project is efficiency- en kwaliteitsverbetering van het
volledige HR-proces (inclusief salarisverwerking) door middel van automatisering
waarbij er geen dubbelingen meer zijn en geen handmatige berekeningen. Ook
willen PD en AFD een digitaal loket inrichten, single point of entry van data
mogelijk maken en zoveel mogelijk werken met één systeem dat automatisch
mutaties doorrekent naar SAP HR (payroll) en p-dossiers bewaart en digitaal
ontsluit.
Onderscheidend vermogen
PNH heeft als enige provincie SAP gebruikt voor zowel haar financiële, HR als
inkoop administratie. Daarmee is er 1 systeem voor alle verschillende processen.
Uitvoerbaarheid (Wat is er nodig om het project uit te voeren?):
Capaciteit van proceseigenaren, inhuur externe expertisepartner en aankoop
licenties systeem.

Betrokkenheid medewerkers (Zijn medewerkers betrokken bij de
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totstandkoming? En in hoeverre voorziet het project in een behoefte?):
Medewerkers zijn betrokken bij het maken van het functioneel ontwerp van het
systeem. Het project voorziet in de behoefte om plaats- en tijdsonafhankelijk te
kunnen werken. De digitalisering van de processen maakt het mogelijk om overal
en op elk moment toegang te hebben tot de verschillende hr-processen.

Uitwisselbaar (Is het project ook bruikbaar in andere provincies? En wat is er voor
nodig?):
Het systeem is uitwisselbaar met andere provincies. Randvoorwaarde is dat de
andere provincies hun processen aanpassen aan het systeem.

