Overzicht op personeelsbeleid, procedures en regelgeving.
Inzicht in succesfactoren. Uitzicht op een geweldige toekomst.
Mail een foto van het mini zweefvliegtuig bij jou op kantoor en maak kans op een Quickscan en zweefvlucht.*

Geef uw personeelsbeleid vleugels
Uw mensen maken uw bedrijf. De zorg die u aan hun welzijn besteedt betaalt zich driedubbel terug: in tevreden klanten, in innovatie
en in effectiviteit. In de praktijk blijkt het vaak lastig vorm te geven aan personeelsbeleid. Logisch, want waar haalt u de kennis en
capaciteit vandaan?
Booij HR Service is uw P&O adviseur, manager én beleidmaker. Dichtbij, zonder de kosten van een extra medewerker. Op maat,
maar met ervaring. En schaalbaar, alleen aanwezig wanneer nodig. Met de Quickscan P&O heeft u snel inzicht in verbeterpunten.
En met zorg voor uw personeel en portemonnee helpen we u die zorgvuldig te implementeren.

www.booijhrservices.nl

* Maak kans op een zweefvlucht!
Booij HR Service heeft een uniek perspectief op úw personeelsbeleid en de uitvoering daarvan.
Om dat kracht bij te zetten kunt u kans maken op een heuse zweefvlucht en ervaart u het gevoel
van overzicht op een geheel andere wijze. Mail een foto van uw zweefvliegtuig-creatie met bijpassende
slogan en maak kans op de vlucht met daarbij ook een gratis Quickscan met analyse-rapportage.
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• stap 1 Knip de onderdelen voorzichtig uit.
• stap 2 Zet het zweefvliegtuig in elkaar.
• stap 3 Maak er een originele foto van, voeg er een bijpassende slogan bij en mail deze naar
		info@booijhrservices.nl en maak daarmee kans op een gratis zweefvlucht, Quickscan en analyse-rapportage.
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De Quickscan van Booij - objectief advies met aandacht
voor ondernemer én personeel.
Natuurlijk weet u hoe u wilt dat uw bedrijf met uw personeel omgaat. Maar u bent geen specialist en
buiten alle wet- en regelgeving zijn er zo veel aspecten om rekening mee te houden. Met de Quickscan
heeft u snel een globaal inzicht in de stand van zaken. Waar zitten de pijnpunten? Waar kunt u nog
meer werk van maken?

Overzicht, inzicht
De scan bestaat uit een online vragenlijst die grofweg alle thema’s binnen personeel en organisatie behandelt
en op sommige punten de diepte ingaat.

Onze kwaliteiten op een rij
• arbeidsomstandigheden
• arbeidsovereenkomsten en arbeidsrecht
• arbeidsvoorwaarden
• CAO en Handboek PZ
• conflictbemiddeling
• beloningsvraagstukken
• functioneringsgesprekken
• ontslagzaken
• reorganisatie
• social plan
• werving en selectie
• ziekteverzuimmanagement

Na analyse krijgt u een rapport met een persoonlijk gesprek dat duidelijk in kaart brengt hoe uw personeelsbeleid vorm krijgt, welke onderdelen aandacht behoeven en hoe u dat het beste aan kunt pakken. Daarmee is de
Quickscan niet alleen inzichtgevend, maar geeft u meteen praktische handvatten om aan de slag te gaan. U
kunt de Quickscan ook goed gebruiken als ‘barometer van uw personeelsbeleid’ door hem jaarlijks in te vullen.
Meteen even doen dus. Bel (06 21 58 18 39) of mail (info@booijhrservices.nl) ons nu en u maakt nog kans
op een zweefvlucht ook!
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T 0416 38 32 31
M 06 21 58 18 39
E info@booijhrservices.nl
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Booij HR Services
Laan van Samoa 16
5152 HM Drunen

