Win(st) met personeel!
UW PERSONEEL IS UW MEEST
WAARDEVOLLE BEDRIJFSASSET.
U DRAAGT UW MEDEWERKERS
DAN OOK OP HANDEN EN
BELOONT ZE UITSTEKEND.
TOCH KENT U ALS GOED
WERKGEVER OOK DE NODIGE
ZORGEN: ALLERLEI WETTELIJKE
VERPLICHTINGEN WAARAAN U
MOET VOLDOEN, WERKNEMERS
DIE ONDER DE MAAT PRESTEREN,
GESCHILLEN OP DE WERKVLOER,
KOSTEN ALS GEVOLG VAN
ZIEKTEVERZUIM EN TORENHOGE
ONTSLAGVERGOEDINGEN ALS
HET EEN KEER TOT EEN AFSCHEID
KOMT. HET KAN OOK ANDERS…

NAAR OPTIMAAL
PERSONEELSMANAGEMENT
Wilt u:
• Het beste uit uw personeel naar boven halen?
•	Minder onrust op de werkvloer en minder frictie tussen uw personeel en
leidinggevenden?
• Weten om te gaan met zowel over- als onderpresteerders?
• Beschikken over een bruikbaar, efficiënt  en effectief personeelsbeleid?
• Voortaan over ontslagproof personeelsdossiers beschikken?
•	Lagere kosten in ontslagzaken en niet langer onnodig hoge
ontslagvergoedingen betalen?
• Kosten besparen én hogere omzet genereren middels uw personeelsbeleid?
Dan is het tijd voor Win(st) Met Personeel!. Wij nemen uw zorgen graag weg,
zodat u weer volop kunt genieten van de mooie kanten van het werkgeverschap:
Tevreden werknemers die optimaal presteren en in een goede werksfeer aan
nog betere bedrijfsresultaten werken. En mocht het toch een keer mis gaan, dan
beschikt u over voldoende handvatten om alles weer op de rails te krijgen en
behoren ook onnodig hoge ontslagvergoedingen tot het verleden. Zo creëert u
rust, zekerheid en aanzienlijke financiële voordelen.

Hoe werkt het?

1.

Preventieve Risicoscan
Welke zaken spelen binnen uw organisatie en waar loopt u een verhoogd
risico. Geen online vragenlijst, maar
een persoonlijk uitgevoerde scan.

Win(st) Met Personeel! werkt volgens een zorgvuldig opgebouwd en in de
praktijk bewezen driestappenplan:

2.

Personeelsmanagement Audit
Op basis van de resultaten uit de
Preventieve Risicoscan worden
de onderdelen waarop uw bedrijf
een verhoogd risico loopt, nader
onderzocht middels dossierstudie,
aanvullende interviews en/of audits
op beleid en documenten. Geen oppervlakkig onderzoek, maar echt de
diepte in.

3.

Permanente Oplossingen
Waar geconstateerde risico’s en
benodigde oplossingen vragen
om actieve begeleiding binnen uw
organisatie, bieden wij concrete
instrumenten, workshops, training en
coaching. Geen standaard praatje,
maar altijd maatwerk.

Win(st) met personeel!

Wat levert het u op?

DOOR DE KOPPELING VAN VERSCHILLENDE EXPERTISES OP HET GEBIED VAN PERSONEEL EN WERKGEVERSCHAP,
PROFITEERT U OPTIMAAL VAN DE AANWEZIGE KENNIS EN BENT U VERZEKERD VAN DE TOEGEVOEGDE WAARDE
VAN ‘BEST OF ALL WORLDS’. OF U NU GEBRUIK MAAKT VAN DE PREVENTIEVE RISICOSCAN, EEN UITGEBREIDERE
AUDIT OF VAN EEN VAN DE OP MAAT GEMAAKTE BEGELEIDINGSTRAJECTEN, U BEHAALT 3X WINST MET UW
PERSONEEL:

1.

Uw medewerkers worden
gevolgd en ondersteund en
halen het beste uit zichzelf.
Dit creëert rust.

2.

Uw leidinggevenden
beschikken over tools en
vaardigheden om alles in
goede banen te leiden.
Dat zorgt voor zekerheid.

3.

Uw onderneming presteert
beter. Dit levert betere
financiële resultaten op.

UW INVESTERING?
Een Preventieve Risicoscan, op basis van een persoonlijk gesprek en inclusief
schriftelijke rapportage, heeft u al voor € 995,- excl. BTW. Een bedrag dat u snel
ruimschoots terugverdient, bijvoorbeeld bij een eerstvolgend ontslagdossier. Voor
een Personeelsmanagement Audit maken wij graag een offerte op maat voor u.

PROFITEER NU
Wilt u ook al deze voordelen ervaren? Zet dan vandaag nog de eerste stap en
maak een afspraak voor Win(st) Met Personeel!. Dan komen we graag bij u op
kantoor om ook binnen uw bedrijf aan een zorgeloos, duurzaam en effectief
personeelsbeleid te werken. Tot binnenkort!
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