Arbo

Personeelsadvies
Een professionele externe ondersteuning
om ziekteverzuim te voorkomen en
bij alle zaken die met personeel te maken hebben.
En dat zijn er tegenwoordig nogal wat.

Goed personeel is de belangrijkste productiefactor.
Investeren in uw medewerkers loont daarom altijd.
Wij laten u zien wat dat kan opleveren.

Verzuimbegeleiding
Reïntegratie 1e spoor
De verzuimmanager
De arbeidsdeskundige
Personeelsadvies
Preventie verzuim

De personeelszaken

Ziekteverzuim

Dagelijks komen er ook voor u een heleboel perso-

Een veelkoppig monster. Het veroorzaakt extra

neelszaken op u af waar u het hoofd aan moet bieden.

werkdruk voor de overige werknemers, kost u veel tijd

Arbeidsovereenkomsten, CAO, werving & selectie,

en handen met geld. Genoeg reden om dit goed aan

ziekteverzuim, UWV, Sociale Zekerheid, Wet Werk en

te pakken met een goede preventie van het verzuim

Zekerheid, Participatiewet, functioneringsgesprekken,

en vermindering van klachten. Samen maken we er

ontslag (transitievergoeding), verlofregels, pensioen,

werk van. En daar is iedereen bij gebaat.

opleiding, om er maar eens een paar te noemen.
En dat wordt er in de toekomst niet eenvoudiger op.

Uw belangrijkste productiefactor
Resultaat is onmisbaar voor een organisatie. Het zijn

Een klein tot middelgroot bedrijf heeft vaak geen

úw medewerkers die dat voor u kunnen realiseren en

middelen en kennis om daar op een goede manier

zijn daarom de belangrijkste productiefactor.

mee om te gaan. ArboVarea biedt u de meest
veelzijdige en voordeligste oplossing, als een eigen

Werving & selectie van nieuwe werknemers kan tot 8x

externe personeelsadviseur.

meer kosten dan het behouden van een arbeidsrelatie.
Op een goede manier investeren in medewerkers

De personeelsadviseur

loont daarom altijd. Daarbij moet er gezocht worden

Geen dure adviseur, maar een deskundige op alle

naar een goede balans tussen de belangen van de

arbeidszaken, die u ondersteunt bij alle vragen en

organisatie en het welbevinden van uw medewerkers.

problemen waar u dagelijks mee te maken heeft op
het gebied van personeelszaken. Iemand die door een

Motivatie

persoonlijk contact uw situatie kent en begrijpt, en

De persoonlijke aandacht en ontwikkeling van mede-

inspeelt op zaken die voor ú van belang zijn.

werkers. Maak meer gebruik van de talenten en
mogelijkheden van uw medewerkers. Een stuk

Daarbij gaat het vooral om samenwerking en

waardering voor wat ze voor de zaak betekenen, zal

vertrouwen. Vanuit een gedegen kennis en brede

zich uiten in een grotere betrokkenheid, meer plezier

ervaring behartigt ArboVarea uw belangen.

in het werk en een betere werksfeer.
Dat levert een betere kwaliteit en meer productiviteit

Professioneel

op. ArboVarea kan u vertellen waar u in uw situatie

Gericht op de totale organisatie. Onze personeels-

op kan letten om hier optimaal mee om te gaan.

service kan op de volgende gebieden liggen:
• Beheren van uw personeelsbestand;

Tijden en regels veranderen

• Ondersteuning van het management;

Mensen veranderen en dus zullen organisaties mee

• Advies Sociale Zekerheid & Ziektewet;

veranderen. Dat is geen bedreiging, maar een kans

• Preventie ziekteverzuim;

voor de toekomst door innovaties in de organisatie.

• RI&E opstellen + toetsen

ArboVarea kan u goed van dienst zijn bij een goed

• Ziekteverzuimbegeleiding ‘Poortwachter’;

personeelsbeleid en duurzame inzetbaarheid van

• Outplacement / reïntegratie van medewerkers;

medewerkers. En dat is nodig ook, want door de

• Arbeidscontracten, ontslagprocedures;

nieuwe wetten en regels is het complex geworden.

• Loopbaanbegeleiding, functioneringsgesprekken;
• Personeelsadvies (motivatie, leidinggeven,
medezeggenschap, arbeidsconflicten, opleiding);

In een persoonlijk en vrijblijvend kennismakingsgesprek
kan u duidelijk worden wat dat voor uw bedrijf kan
betekenen en opleveren.

• Arbeidsrecht en CAO.

Uw personeel is onze specialiteit.
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