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PRAKTISCH HRM

Praktisch HRM
Medewerkers zijn de kritische factor in de technische groothandel. Of het nu gaat om inkoop,
logistiek, verkoop of administratie, iedereen is een onmisbare schakel voor het succes van de
groothandel. Gemotiveerde medewerkers zorgen voor een foutloze uitvoering van het werk en
maken zo samen het verschil naar klanten. Het communiceren & selecteren, beheren & contracteren
en opleiden is daarom gewenst.

Doelgroep
De cursus Praktisch HRM is er voor de kleinere technische groothandel zonder HRM medewerker en waarvan het management
of een andere collega personeelszaken ‘erbij’ doet. In brede zin is deze praktische cursus bedoeld voor:
•
•
•

Startende HRM medewerkers die net gekozen hebben voor een functie in de technische groothandel;
Medewerkers die al jaren ‘voor de zaak’ werken en er een HRM portefeuille bijkrijgen;
Directeur/grootaandeelhouder die ook belast is met HRM.

Cursusinhoud
De onderstaande vragen zullen tijdens verschillende modules worden behandeld:
1. C
 ommuniceren met de arbeidsmarkt: hoe zorg ik ervoor dat ik positief opval niet alleen als technische groothandelsbranche,
maar ook en juist in vergelijking met andere technische groothandels?
2. Selecteren van de juiste medewerker: hoe zorg ik dat ik dan ook de juiste medewerker (passend bij mijn bedrijf en de
functie) selecteer?
3. Contracteren: welke contractvormen zijn er? Welke arbeidsvoorwaarden? Hoe leg ik een goed en geordend
personeelsdossier aan en voer ik een deugdelijke salarisadministratie?
4. Ontwikkelen: hoe zorg ik dat nieuwe medewerkers zich snel het bedrijf, de producten en diensten eigen maken?
Welke (branche) opleidingen kan ik daarvoor inzetten. Hoe leid ik duurzaam inzetbaar op en train ik functiegericht?
5. Doeltreffend prestatiemanagement: hoe volg ik prestaties, hoe evalueer ik prestaties en hoe stuur ik deze (tijdig) bij?
De cursus Praktisch HRM is praktijkgericht. Dat houdt in dat de deelnemers feitelijk aan de slag gaan met het inrichten van
personeelsinstrumenten en zo bouwen aan een goede basis voor HRM beleid in de eigen organisatie.
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Opbouw van de cursus
Module 1

Module 2

Module 3

Communiceren met
de arbeidsmarkt

Selecteren

Contracteren en beheer

1. H
 oe kun je als werkgever aantrekkelijk zijn op de arbeidsmarkt?;
2. Stappenplan ‘Employer Branding’;
3. Social media voor arbeidsmarktcommunicatie.

1. W
 ervingskanalen, aanpak & (online)
mediakeuze;
2. Selectietechnieken en -gesprekken;
3. Valkuilen bij beoordelen en
selecteren.

1. C
 AO Technische Groothandel, wat is
er in geregeld? (o.a. CAO toolkit TG);
2. Contracten en dossiers;
3. Salarisadministratie.

Module 4

Module 5

Prestatiemanagement

Ontwikkelen

1. E
 valueren en sturen van prestaties;
2. Bijsturen bij niet-presteren;
3. Beloningssystemen, functiewaardering en salarisstructuur.

1. Inwerkprogramma’s en on-boarding;
2. Duurzaam inzetbaar en functiegericht opleiden in de technische
groothandel.

De cursus Praktisch HRM bestaat uit vijf modules. Iedere module kent één cursusavond van 4 uur.

Gastcolleges uit de eigen sector

Online & offline

Bij 2-3 modules worden gastsprekers uit de technische
groothandel uitgenodigd die het betreffende onderwerp
op een goede (of bijzondere) wijze hebben opgepakt in hun
eigen technische groothandel. Het is dus een vakcollega uit
de technische groothandel die je inspireert!

Bij iedere module wordt een korte e-learning aangeboden
die de deelnemers meeneemt in de belangrijkste ins en
outs van die module en de deelnemer ook voorbeelden en
modellen aanreikt vanuit een koppeling met de toolkit P&O
technische groothandel. Aan het einde van iedere e-learning
worden implementatieopdrachten (stappen) aangeboden die
de deelnemer uitvoert in de praktijk om zo HRM beleid in te
voeren in zijn/haar technische groothandel.

Focus op implementatie in de
eigen praktijk
De nadruk bij de cursus ligt op het feitelijk invoeren
(danwel optimaliseren) van de modules in de eigen praktijk.
Dat betekent dat er gerichte implementatieopdrachten
opgenomen zijn in het programma waardoor de deelnemers
stapsgewijs het HRM beleid in hun technische groothandel (met
ondersteuning van alle voorbeelden en modellen) invoeren.

Duur
De cursus Praktisch HRM duurt ongeveer 5-6 maanden.
Iedere maand is er één cursusavond. Zo heeft de deelnemer
voldoende gelegenheid om de bij iedere module opgenomen
opdrachten (implementatiestappen) ook daadwerkelijk uit te
kunnen voeren.
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Over de Praktijkacademie Technische
Groothandel PiTtiG

Doelgroep

De Praktijkacademie Technische Groothandel PiTtiG is de eigen
academie voor medewerkers en leidinggevenden in de technische
groothandelsbranche met opleidingen voor verkoop, inkoop,
logistiek, praktisch HRM en leiderschap. Van losse cursus tot mbo
of post-hbo opleiding.

Uitvoering

De trainings- en opleidingsprogramma’s zijn specifiek voor de technische
groothandelsbranche gemaakt door succesvolle technische groothandels.
Ván, vóór en dóór de technische groothandel dus. Groothandels die
meewerkten aan de ontwikkeling van de PiTtiG opleidingen zijn Polvo,
MCB, Mastermate, Cito, ODS, Technische Unie, Solar, Burghouwt, Prefab
Beton Veghel, A.J. Steenkist-Rooijmans en van Ommen. Stuk voor stuk
toonaangevende technische groothandels.

Startend HRM medewerkers. Medewerkers die
belast zijn met de uitvoering van HRM beleid.

De cursus Praktisch HRM wordt als open
inschrijving aangeboden met een minimale
groepsgrootte van 8 deelnemers. De cursus
duurt 5 dagdelen en wordt aangeboden door
een HRM expert.

Blended learning
De cursus Praktisch HRM is een slimme
combinatie van e-learning, fysieke training en
coaching.

Investering
De investering bedraagt € 1.312,50 per
deelnemer excl. 21% BTW. Dit bedrag is inclusief
PiTtiG branchecertificaat.

Locatie
De cursus Praktisch HRM wordt gegeven bij de
deelnemende technische groothandels.

Startdata
Kijk voor actuele startdata op
www.praktijkacademiepittig.nl.

Informatie of aanmelding
Bezoek voor meer informatie of aanmelding
www.praktijkacademiepittig.nl.

