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Een zorg minder
Personeelszaken in goede handen

HR Services De Groot & Partners verzorgt
Werving en selectie van goed personeel
-

Wervingsadvies
Internet werving, uitzetten van vacature via 3 passende kanalen
Selectie kandidaten
Tweede selectiegesprek
Verzorgen van medische keuringen, geschiktheidsproeven, assessments en testen op verzoek
Introductie en inwerkprogramma

Personeelsbeheer
-

Beheer en opstellen arbeidscontracten
Digitaal dossier
Proeftijd beoordeling
Aanzeggen bij contract voor bepaalde tijd
Opstellen en actualiseren Huishoudelijk Reglement
Verzorgen van beoordeling/ beloningsronde
Dossiervorming in geval van niet goed functionerende werknemers
Waarschuwingen e.d.
Advies over (slimme) beloningen en arbeidsvoorwaarden
Behandelen/beoordelen verlofverzoeken Wet arbeid en zorg

Personeelszorg en verzuimbegeleiding
-

Spreekuur, begeleiden/ adviseren van werknemers
Gesprekken met verzuimende medewerkers
Selectie van verzuimverzekering/ arbodienst
Melding verzuimgevallen, overdracht aan en afstemming met arbodienst
Regie bij moeilijke situaties

Ontwikkeling en opleiding van personeel
-

Begeleiden evaluatie functioneren of functioneringsgesprekken
Benutten van subsidies en selectie van passende opleidingen
Begeleiding veranderingen met gevolgen voor functioneren personeel

Informatiebijeenkomsten met het personeel
-

Organisatie en uitvoering bijeenkomsten over bijvoorbeeld
o Ondernemingsdoelen en -beleid ( medewerkers informeren en betrekken)
o Personeelszaken
o Belangrijke veranderingen en wijzigingen binnen de onderneming
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Werkwijze om tot zaken te komen

Kennismakingsgesprek
We starten met een kennismakingsgesprek. Wij willen graag meer weten over de
onderneming en de ondernemer, en ter plekke zien wat de bedrijfsactiviteiten zijn, hoe er
gewerkt wordt, met hoeveel mensen en wat de plannen en behoeften zijn. En we leggen
graag uit wie we zijn en hoe wij werken.

Intake met de Personeelsmanagement scan
Vervolgens kijken we samen naar het personeelsmanagement. Hoe krijgt dat vorm en
inhoud in de praktijk en welke vraagstukken vragen om een oplossing. Dat doen we met
behulp van de Personeelsmanagement scan. De scan bevat vragen en stellingen, en als die
allemaal zijn beantwoord, ontstaat een duidelijk beeld van de stand van zaken en de
verbeterwensen.
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Advies/ voorstel over de dienstverlening

De resultaten van de scan leveren een (prioriteiten-)lijst met actiepunten op, waarmee we
met u aan de slag gaan. Op basis hiervan ontvangt u een voorstel over onze diensten.

Afspraken over pakketkeuze, tarieven en facturering en tarieven.
Als u graag van onze diensten gebruik wilt gaan maken, is het belangrijk om te bepalen op
welke wijze wij onze diensten voor de onderneming gaan invullen. In overleg maken we dan
een keuze voor een van de ontzorg-pakketten, die wij aanbieden en maken we afspraken
over de tarieven en facturering. Zie de 3 ontzorgpakketten.

Aan de slag en half jaarlijkse evaluaties
Vervolgens gaan we voor de onderneming aan de slag.
En of we dat goed genoeg doen en hoe de samenwerking verloopt, meten we elk half jaar
met behulp van een evaluatie. Het resultaat bespreken we, ter lering en met het oog op de
afspraken voor de volgende periode.
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U vindt de scan Personeelsmanagement op de website van HR Services De Groot & Partners in de Kennisbank
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Keuze uit 3 ontzorgpakketten
Personeelszaken
In het kader van het Masters Netwerk biedt HR Services De Groot & Partners 3
ontzorgpakketten aan.

Pakket 1
o Intake en voorstel aan de hand van scan Personeelsmanagement
o geen kosten aan verbonden
o Na contract: Adviesdiensten naar behoefte, op afroep
o Tarief: € 125 ex BTW; reiskosten € 0,30 per km

Pakket 2
o Intake en voorstel aan de hand van scan Personeelsmanagement
o Geen kosten aan verbonden
o Contract met raming aantal uren advies per kwartaal
o Tarief: € 100 per uur; reiskosten € 0,30 per km
o Dienstverlening naar behoefte, op afroep

Pakket 3
o Intake en voorstel aan de hand van scan Personeelsmanagement
o Geen kosten aan verbonden
o Wij worden verantwoordelijk voor de regie, de planning, de uitvoering en de
bewaking van uitvoering personeelszaken
o Contract voor aantal dagdelen per half jaar,
o Mede afhankelijk van personeelsomvang en aanwezige behoefte
o Tarief: € 350 per dagdeel van 4 uur; reiskosten € 0,30 per km

Privacy
HR Services De Groot & Partners2 verwerkt persoonsgegevens ( van werknemers) op een
zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Uw adviseur:

Bastiaan (Sjaan) P. de Groot

Telefoon 0621805484

Email: sjaandegroot@kpnplanet.nl

Website:
Advisering op afstand en locatie / (bijna) altijd beschikbaar en bereikbaar
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