PZ abonnement

Uw organisatie en personeel worden voortdurend
geconfronteerd met ontwikkelingen. Dit vraagt dagelijks
om beslissingen, ook ten aanzien van het personeelsbeleid.
Als uw organisatie geen eigen Personeelsmanager of
Personeelsfunctionaris heeft, is ons PZ abonnement de
oplossing.
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PZ abonnement

PZ abonnemenent
Het PZ abonnement is de ideale oplossing voor antwoorden op uw specifieke P&O vragen. Op
uw vragen over bijvoorbeeld arbeidsvoorwaarden, ziekteverzuimbegeleiding en/of juridische
problemen met betrekking tot personele onderwerpen, krijgt u veelal direct antwoord, maar
in ieder geval binnen een dag.

PZ basis abonnement
Voor een beperkt bedrag per maand biedt Assenrode Groep u de volgende service:
1. Binnen 24 uur antwoord op uw P&O vragen
2. Intakegesprek met globale analyse van uw personele situatie
3. Telefonische ondersteuning binnen 4 uur
4. Kortingen op adviestrajecten en overige dienstverlening van Assenrode Groep
5. Proactieve benadering van uw personele situatie.

PZ Service abonnement
Het PZ abonnement is naar eigen behoefte uit te breiden met aanvullende diensten op het
gebied van ondermeer personeelsplanning, functionerings- en beoordelingsgesprekken,
competentiemanagement en/of verzuimbegeleiding. Verder kunt u denken aan de volgende
diensten/afspraken:
1. De regelmatige aanwezigheid in uw organisatie van een professionele en ervaren
personeelsfunctionaris. Dit is mogelijk vanaf 4 uur per maand en uit te breiden met
de snelle aanwezigheid in geval van calamiteiten of bijzonderheden. Indien gewenst kan
dit uitgevoerd worden door een tweetal ervaren ‘vaste’ personeelsfunctionarissen.
Hierdoor is kennis van uw specifieke situatie aanwezig en goede ondersteuning mogelijk
en eventueel binnen 24 uur beschikbaar;
2. Jaarlijks opstellen Personeelsplan inclusief probleemanalyse, opstellen plan van aanpak,
begroting en uitvoering van personele diensten;
3. Abonnement voor verzuimbeheersing inclusief arbodienst;
4. Volledige personeels- en salarisadministratie.

O+P=R

Bij outsourcing van uw personeelsdiensten bepaalt u zelf hoe ver de dienstverlening van
Assenrode Groep gaat: van een antwoord op P&O-vragen, een globale analyse van uw
personeelsbeleid tot volledige uitvoering van uw personele zaken als u die wilt outsourcen.
Deze dienstverlening is uniek door de potentie tot het leveren van maatwerk en biedt u een
optimale mogelijkheid om kosten te besparen.
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Uw organisatie en personeel worden voortdurend geconfronteerd met ontwikkelingen.
Dit vraagt dagelijks om beslissingen, ook ten aanzien van het personeelsbeleid. Als uw
organisatie geen eigen Personeelsmanager of Personeelsfunctionaris heeft, is ons PZ
abonnement de oplossing.

Assenrode Groep bv
Loolaan 37
Postbus 61
7300 AB Apeldoorn
055-580 56 31
055-580 56 32 (f)
info@assenrode.nl

www.assenrode.nl
Bedrijfsleven | Onderwijs | Non-Profit

