HRM

Meer aandacht voor de leidinggevenden
In de HRM-literatuur is de laatste jaren steeds
meer aandacht voor lijnmanagers. Zij zijn immers degenen die HRM-beleid in de praktijk
brengen en dus de ‘HRM-belofte’ voor een belangrijk deel kunnen verzilveren (of niet). Maar
is de gemiddelde leidinggevende hier wel voldoende voor uitgerust? Bij ROC Twente denkt
men van niet.

Afspraken over de toekomst werden niet expliciet vermeld,
waardoor het gespreksverslag nauwelijks input vormde voor
vervolggesprekken of verwachtingen werden. Ze is toen trainingen gaan geven aan teamcoördinatoren en directeuren om
hen te leren hoe zij beter zicht kunnen krijgen op het functioneren van hun medewerkers. En hoe ze beter kunnen benoemen aan welke competenties het ontbreekt en ook beter
ontwikkelpunten kunnen formuleren. Het succes van een gesprekkencyclus staat of valt immers voor een groot deel met
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Vanaf de invoering van de cyclus is gemonitord in welke mate
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In deze rubriek staat de vraag centraal hoe scholen – in
hun continue streven om leerlingresultaten te verhogen –
hun HRM beleid zo kunnen inrichten dat een effectieve mix
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van beide ingrediënten ontstaat; control en commitment
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tot duizenden bloeiende bloemen...
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