De zin en onzin van het personeelshandboek.
Bent u werkgever en heeft u tot 20 medewerkers in dienst? Kleine kans dat u een
personeelshandboek heeft. Waarschijnlijk bent u blij dat alle medewerkers een ondertekende
arbeidsovereenkomst hebben en verder het personeelsdossier op orde is en alle verplichte
documenten aanwezig zijn. Dit is inderdaad een goed begin!
Veel werkgevers vinden een personeelshandboek maar onzin. Veel gehoorde argumenten zijn ‘daar
zijn wij veel te klein voor’ en ‘bij ons is dat niet nodig, want iedereen weet hoe we werken’. Veel
belangrijke bepalingen zijn natuurlijk opgenomen in de arbeidsovereenkomst, maar de meeste
discussies en onenigheden ontstaan juist over ongeschreven regels. De werktijden, de rookpauzes,
verlofregelingen, hoe te handelen bij ziekte etc. Het personeelshandboek kan hier helderheid in geven
en onnodige kleine conflicten voorkomen. Het geeft duidelijkheid en bij vragen kunnen u en uw
medewerkers terugvallen op de afspraken die genoemd zijn in het personeelshandboek.
Het opstellen van het personeelshandboek is een hele klus, maar het is juist een hele goede manier
om na te denken over afspraken die binnen uw onderneming gelden. Het dwingt u als het ware om
vooruit te denken. U kunt beter nu afspraken maken met uw personeel dan de discussie aangaan op
het moment dat er onduidelijkheid is. Wij willen u graag helpen met het opstellen van dit
personeelshandboek. Uit ervaring weten wij op welke punten het belangrijk is om duidelijkheid te
hebben en wij kunnen u helpen om alle ongeschreven regels die gelden binnen uw organisatie op
papier krijgen. Als u hier meer informatie over wilt hebben, dan kunt u contact met ons opnemen.

Vragen over uw personeelsbeleid? Kom langs tijdens ons gratis
‘Personeelspraat’
Op 4 april bent u weer van harte welkom op ons gratis spreekuur voor al uw kleine vragen over de
salarisadministratie of uw personeelsbeleid. U bent van harte welkom vanaf 17.00 uur tot 18.45 uur
aan de Middelweg 68a in Uitgeest waar een medewerker van U/dv voor u klaar staat om in een
kwartier tijd uw vraag te beantwoorden of u verder te helpen. Reserveer alvast tijd in uw agenda en
kom langs tijdens onze gratis dienstverlening ‘Personeelspraat’.
Met vriendelijke groeten,
Saskia Wever, Ellen Bos en Michelle Bergshoeff
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