Wees welkom tijdens onze gratis Personeelspraat op 7 maart
Vanaf deze maand organiseren wij voor werkgevers een gratis inloopspreekuur om al uw korte vragen
omtrent uw personeelsbeleid of uw salarisadministratie aan ons te stellen. Uit de praktijk weten wij dat
veel korte vraagjes blijven liggen. Dit kan uw eigen vraag zijn, maar ook een vraag van bijvoorbeeld
een werknemer. Vaak wordt het vraagje vergeten met het gevolg dat het probleem groter wordt of uw
medewerker ontevreden is omdat er nog geen antwoord gegeven is.
Omdat het vaak prettig is om dit even kort in een persoonlijk gesprek toegelicht te krijgen, nodigen wij
u uit om met al uw korte vragen bij ons langs te komen tijdens ons gratis inloopspreekspreekuur
‘personeelspraat’. U bent van harte welkom aan de Middelweg 68a in Uitgeest tussen 17.00 en 18.45.
U kunt daar al uw vragen stellen die wij binnen een kwartier kunnen antwoorden. Voor uitgebreidere
vraagstukken maken wij met u direct een andere afspraak en ontvangt u voor die tijd een passende
offerte.
Onderstaand een aantal voorbeelden van vragen die u kunt stellen tijdens onze ‘personeelspraat’.
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Zouden jullie de concept arbeidsovereenkomst kunnen doornemen?
De vakantiedagen zijn vorig jaar niet goed bijgehouden. Hoeveel vakantiedagen heeft een
medewerker bij ons?
Vorig jaar heb ik een flinke eindheffing moeten betalen voor de werkkostenregeling. Hoe is dit
ontstaan?
Ik wil een bonus uitkeren aan het personeel. Wat komt er allemaal kijken bij het geven van
een bonus? Hoe kan ik dit het voordeligst doen?
Ik heb een eenmanszaak en heb het zo druk dat ik erover nadenk om personeel aan te
nemen. Waar moet ik rekening mee houden?
Ik ben erg tevreden over een personeelslid, kan ik hem een loonsverhoging geven?
Ik heb geen personeelshandboek, is dit verstandig?
Ik regel de lunch voor de medewerkers op de zaak. Moeten jullie dit weten en moet dit op de
loonstrook verwerkt worden?
Ik denk erover om nieuw personeel in dienst te nemen. Welke gegevens hebben jullie nodig?
Ik val onder een CAO. Hoe zit dit eigenlijk?

Kom gerust vrijblijvend langs op 7 maart!
Met vriendelijke groeten,
Saskia Wever, Ellen Bos en Michelle Bergshoeff
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op aanwezigheid van virussen. Afzender is niet aansprakelijk voor en / of in verband met alle mogelijke gevolgen en / of schade
voortvloeiend uit dit e-mail bericht, zoals schade door virussen.

