Quick Start Manual
Snel aan de slag met XpertHR? De onderdelen en zoekfuncties van XpertHR worden hieronder kort
uitgelegd. U moet daarvoor eerst inloggen. U bevindt zich nu op de home pagina. De onderdelen
worden van boven naar beneden beschreven.
Home & tabbladen
Het menu bestaat naast Home uit zes tabbladen, te weten: Werving & Selectie, Arbeidsvoorwaarden,
Strategie & Personeelsbeleid, Ziekte & Verzuim, Einde Dienstverband en Mijn XpertHR. De tabbladen
zijn van links naar rechts ingedeeld op basis van het HR-werkproces. En elk tabblad bevat de
onderwerpen die daaronder vallen op alfabetische volgorde.
Onderwerp
Hier vindt u alle informatie bij elkaar in de onderwerpenlijst op alfabetische volgorde en u kunt
zoeken via de onderwerp zoekbalk.
Zoekbalk
In de zoekbalk, rechts bovenin uw scherm, kunt u trefwoorden in typen.
‘Sneller werken’ icoontjes
Met de tien icoontjes van ‘Sneller werken’ klikt u direct door. De icoontjes worden hieronder
verder beschreven.
Xpertise
Toegang tot actuele arbeidsrechtelijke informatie over de hele HR-cyclus: van werving van
nieuw personeel tot ontslag. Tevens jurisprudentie en informatie over de gevolgen van
nieuwe wetgeving op het HR-beleid. Daarnaast brede informatie over HR-thema’s zoals
opleiding, personeelsplanning en duurzaamheid.
Lijnmanagerbriefings
Praktische handleiding ter ondersteuning van de (lijn)managers om de HR
verantwoordelijkheden goed te kunnen uitvoeren.
Praktijkvragen
Het antwoord op veel gestelde vragen over belangrijke HR-onderwerpen.
Praktijkvoorbeelden
Met bondige praktijkvoorbeelden wordt inzichtelijk gemaakt hoe de theorie moet worden
toegepast.
Uitspraken
Samenvattingen van jurisprudentie over arbeidsrechtelijke en HR thema’s.
Stappenplannen
Praktisch stap voor stap advies over het managen van veel voor komende HR-taken. Van het
werven van nieuw personeel en omgaan met verzuim tot het ontslag van een werknemer.
Wetgevingskalender
Toegang tot actuele arbeidsrechtelijke informatie: van werving van nieuw personeel tot
beëindiging van het dienstverband. Tevens jurisprudentie en de gevolgen van nieuwe
wetgeving op HR-beleid.

Kerngegevens
De voor HR relevante feiten en cijfers.
Voorbeelddocumenten
Verschillende voorbeelddocumenten die voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.
Brieven, formulieren, procedures en contracten over onderwerpen als ontslag en werving en
selectie.
Rekentools
Diverse handige rekenmodules. Bijvoorbeeld tools voor de werkkostenregeling, het
berekenen van verzuimpercentages, maar ook een tool met sollicitatievragen.
Nieuwsveld
Het laatste nieuws op uw vakgebied centraal op de homepagina. Zo bent u altijd op de hoogte van de
laatste wetswijzigingen en ander vaknieuws.
Tools
Rechts in uw scherm vindt u de onderstaande tools.
Cao research
Raadpleeg direct uw eigen cao. Volledige cao-teksten en bijbehorende principeakkoorden van ruim
1.700 cao’s. Vergelijk cao’s en bekijk de bijbehorende salaris- en loontabellen.
Pensioen research
Geeft toegang tot alle bedrijfstak- en beroepstakpensioenen.
Afspiegelen
Bereken met deze tool welk werknemers u mag ontslaan bij een reorganisatie of ander
bedrijfseconomisch ontslag.
Extra modules
U kunt zich abonneren op aanvullende modules. Als u op een of meerdere van de onderstaande
modules bent geabonneerd dan vindt u die ook terug in ‘Mijn XpertHR’.

XpertHR Juridisch Advies
Verschijnt verticaal aan de linkerkant van uw pagina. Heeft u een ingewikkelde casus en komt
u er zelf niet uit of heeft u een second opinion nodig? Vraag het aan ons team van
arbeidsrecht-advocaten.
XpertHR International Guide
Raadpleeg hier de internationale arbeidsrechtgidsen.

Zoeken in XpertHR
U kunt vanaf de home pagina op verschillende manieren zoeken naar informatie.
1. Zoeken via ‘Sneller werken’ icoontjes
Klik bijvoorbeeld op het icoontje ‘Praktijkvragen’. U vindt snel alle subonderwerpen, bijvoorbeeld,
‘duurzaam arbeidsongeschikt’, onder het hoofdonderwerp ‘Ziekte’.
2. Zoeken via ‘Onderwerpen’
U bent bijvoorbeeld op zoek naar het onderwerp ‘Ziek in buitenland’. Typ in de onderwerpen balk
‘Ziekte’. U klikt op ‘Ziekte’. U bevindt zich nu op de overzichtspagina van ‘Ziekte’. Klik vervolgens
onder Xpertise op ‘Ziek in buitenland’. Hier vindt u alle relevante onderwerpen die betrekking
hebben op ‘Ziek in buitenland’.
3. Zoeken via de ‘zoekmachine’
U kunt ook informatie vinden door trefwoorden in te typen in de ‘zoekmachine’ bijvoorbeeld: ‘Ziekte
vakantie’. U krijgt nu alle resultaten met ziekte en vakantie. Links op de pagina kunt u uw
zoekresultaten verfijnen. Achter elke filter staat tussen haakjes hoeveel resultaten u overhoudt
wanneer u op het filter klikt.
4. Slimmere zoekmachine
Deze ‘herkent’ nu ook content types. Wanneer u bijvoorbeeld zoekt op “wet omgevingsrecht” dan
worden bij de zoekresultaten als eerst alle uitkomsten getoond die met wet- en regelgeving te maken
hebben.
5. Zoeken op afkorting/synoniemen bij meerdere zoektermen
Vanaf heden is het mogelijk te zoeken op afkorting van een wet in combinatie met een trefwoord.
Bijvoorbeeld “ klacht AWB” krijgt dezelfde zoekresultaat als de zoekopdracht “klacht algemene wet
bestuursrecht ”.
6. Overzichtelijke teasers bij jurisprudentie
Wanneer het zoekresultaat een uitspraak betreft dan ziet u in het resultaat al direct waar de
uitspraak over gaat. Zoals bijvoorbeeld een deel van de samenvatting. Zo kunt u veel sneller zien
welke uitspraak het beste past bij wat u zoekt.
Contact gegevens
Hulp bij technische problemen:
Vragen over abonnementen:
Inhoudelijke vragen:

020 – 515 9 515 of tsd@reedbusiness.nl
020 – 515 9 515 of sales@xperthr.nl
redactie@xperthr.nl

