P&O ADVIESWIJZER

Personeelsadvies op maat
Heeft u werknemers in dienst? Dan bent u naast ondernemer óók werkgever.
Daar komt van alles bij kijken. SCAB helpt met gedegen personeelsadvies en
kennis van het arbeidsrecht. Complete ondersteuning dus. Daardoor kunt u zich
blijven richten op wat u het liefste doet: ondernemen.
Heeft uw bedrijf geen eigen personeelsadviseur, maar
wel behoefte aan advies of ondersteuning op het vlak
van personeelszaken? Voor alle benodigde HR-ondersteu
ning kunt u een beroep doen op de personeelsadviseurs
van SCAB. Een vast aanspreekpunt, op vaste tijden, op
afroep of zelfs bij u op kantoor. Kortom volledig op
maat voor de wens van u als klant.

Van HR tot arbeidsrecht
Of het nu gaat om het opstellen van een goede
arbeidsovereenkomst, het begeleiden van functio
neringsgesprekken of verzuimbegeleiding: de
personeelsadviseurs van SCAB zijn breed opgeleid
op zowel HR-terrein als op arbeidsrechtelijk gebied.

SCAB helpt bij elke P&O-vraag
D
 e personeelsadviseurs van SCAB: een vast
team, bij u op kantoor, met adviseurs die uw
bedrijf en medewerkers kennen
O
 nze personeelsadviseurs combineren kennis
van HR met een gedegen arbeidsrechtelijke
achtergrond
A
 ls specialist in de bouwbranche kennen wij
de uitdagingen in uw bedrijf als geen ander
U
 kunt bouwen op een team dat continu op
de hoogte is van de wijzigingen in de cao en
wet- en regelgeving: de SCAB personeelsadviseurs!

Tarieven
Hoeveel ondersteuning u nodig heeft, bepaalt u
zelf. Doet u ad hoc een beroep op SCAB, of werkt
u liever op vaste basis samen, waarbij één van
onze personeelsadviseurs een vast aantal uren
of dagdelen per maand aanwezig is? Alles is
mogelijk. Het standaard uurtarief bedraagt € 80,exclusief 21% BTW en eventuele reiskosten.

Meer weten?
Hebt u nog vragen of wilt u meer informatie?
Neem dan contact op met onze P&O adviseurs.
scabadvies.nl/personeelsadvies of (013) 583 38 95.

Watkunnenwijubieden?

Personeelsadvies én
arbeidsjuridische
ondersteuning
Alle medewerkers van onze afdeling Personeelsadvies
hebben óók een arbeidsjuridische achtergrond. Dankzij
de gecombineerde kennis van HR en het arbeidsrecht
kunnen zij assisteren en meedenken bij elk personeelsvraagstuk. Ook kunnen we voor u een procedure bij
de kantonrechter voeren.
Of het nu gaat om disfunctioneren of een ontslag op staande voet,
het beoordelen van dossiers of het op een juiste manier formuleren
en invullen van arbeidsvoorwaarden: SCAB biedt hierin ondersteu
ning. Al onze personeelsadviseurs combineren hun kennis van de
bouwbranche én uw bedrijf met een gedegen opleiding en ervaring
op arbeidsjuridisch vlak.
In veilige handen
Die combinatie van expertise heeft meerdere voordelen. U bespaart
kosten, want er hoeft geen externe specialist te worden ingehuurd.
Maar wat misschien nog prettiger is: het dossier is in veilige handen
van iemand die uw bedrijf door en door kent!

Voor arbeidsjuridische hulp geldt een uurtarief van
€ 110,- exclusief 21% BTW, voor het voeren van
juridische procedures is dat € 140,- exclusief 21% BTW.
Vraag uw personeelsadviseur naar de mogelijkheden.

BredeOndersteuning

De personeelsadviseurs van SCAB: dit hebben zij te bieden
Nieuwe medewerkers
Van het schrijven van een correcte en vooral pakkende vaca
turetekst tot en met het opstellen van het arbeidscontract.
Arbeidsvoorwaarden
Hulp bij vragen over arbeidsvoorwaarden, arbeidsovereen
komsten en het maken van collectieve en individuele afspraken
met werknemers, binnen de kaders van de geldende cao.
Personeelshandboek
Het opstellen en handhaven van regels en afspraken, bij
voorbeeld over ziekteverzuim, bedrijfskleding en gedrag.
Opleiding, ontwikkeling en functioneren
Ondersteuning bij de ontwikkeling van medewerkers én
begeleiding van functionerings- of beoordelingsgesprekken,
zodat deze gesprekken écht meerwaarde opleveren voor
zowel werknemer als werkgever.

Duurzame inzetbaarheid
Juist in de bouwbranche is het van groot belang om te kijken
naar de lange termijn: hoe houden we medewerkers zo goed
mogelijk aan het werk, ook op latere leeftijd?
Dossiervorming
Er zijn diverse situaties waar een kwalitatief goed dossier noodzakelijk is. Of het nu gaat om wangedrag, disfunctioneren of
langdurig zieke medewerkers.
Grip op verzuim
We ondersteunen bij de verzuimbegeleiding van (langdurig)
zieke medewerkers. Naast het begeleiden van uw medewerkers
onderhouden we ook het contact met instanties en deskundigen.

Ondersteuning of advies nodig? scabadvies.nl/personeelsadvies
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