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Kennisplatform HRM
Door de snelle en dynamische maatschappij

- Ziekte

waarin wij leven (waarbij de nieuwe iPhone snel-

- Vakantie en verlof

ler is ontwikkeld dan een nieuw recept van Jamie

- Leidinggeven

Oliver), is het noodzakelijk om snel en adequaat

- Vast en flexibel werk

over de juiste informatie te beschikken.

Dossieropbouw
- Opleidingen

Op ieder moment van de dag kan op het web

- Werving & selectie

naar informatie worden gezocht om het juiste antwoord op de vraag te krijgen. Echter,

Daarnaast wordt u via dit kennisplatform op

is deze informatie altijd actueel en sluit deze

de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelin-

bij de huidige wet- en regelgeving? Onze er-

gen en nieuwsitems op het gebied van HRM.

varing leert dat werkgevers regelmatig met
onjuiste informatie een dossier beheren of

Herkent u zich in bovenstaande en bent u ge-

vraagstuk hebben beantwoord, met alle ge-

interesseerd om meer informatie te ontvan-

volgen van dien!

gen? Wij horen dit uiteraard graag van u.

De kosten die vervolgens gemaakt moeten

Met dit kennisplatform in combinatie met onze

worden om het dossier weer op orde te krij-

HRM dienstverlening en een juiste verwerking

gen en andere negatieve consequenties in re-

van de loonadministratie (die wij reeds voor

latie tot de werkomgeving zijn erg hoog. Het

een groot aantal tankstations mogen verzor-

is cruciaal dat u als werkgever over de juiste

gen), kunt u vertrouwen op een optimale per-

informatie en documenten beschikt.

soneelsadministratie en —beleid.

Uiteraard kunt u als werkgever niet over alle
kennis beschikken. Wij hebben daar binnen

Wij maken graag een afspraak met u om

ons kantoor specialisten voor aangesteld. U

de verschillende mogelijkheden persoon-

als werkgever, dient alleen wel te weten welke

lijk toe te lichten.

stappen er ondernomen moeten worden, wat
de eventuele gevolgen zijn, maar bovenal hoe
u het maximale rendement uit uw werknemers
haalt. Per slot van rekening zijn zij het kapitaal
van de onderneming.
Vanuit dit oogpunt hebben wij voor de HRM
vraagstukken/personeelsbeleid een kennisplatPascal Diender

form beschikbaar, waar u de meest actuele en
correcte informatie met betrekking tot wet- en
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regelgeving vindt op het gebied van HRM. Op
dit kennisplatform vindt u meer informatie over:

