BureauDoet Verzuim & Ziekte
voor het MKB
BUREAUDOET EN HET MKB
BureauDoet is er voor het MKB.
Onze specialisten zijn er om u te helpen bij het

BureauDoet Verzuim & Ziekte
ONDERSTEUNT MET GOED VERZUIMBELEID
Wie met mensen werkt, wordt geconfronteerd met wet- en regelgeving. Zo is in

oplossen van personeelsvraagstukken, speciaal
daar waar u geen tijd of kennis in huis heeft.
Op die momenten kunt u gebruik maken van de
specialisten van BureauDoet.

2014 de nieuwe Ziektewet ingetreden, waardoor de verantwoordelijkheid voor
een zieke medewerker meer bij de werkgever wordt gelegd. Het is dus beter
(langdurig) zieken in uw bedrijf te voorkomen. Maar hoe doe je dat? BureauDoet
kan u daarbij helpen.

ONZE DIENSTEN
BELEID
WERVING EN SELECTIE

BureauDoet kan met u een goed verzuimbeleid opstellen, waardoor eerder gesignaleerd kan worden of een medewerker ondersteuning nodig heeft. Ook helpen we

VERZUIM
ADVIES

bij het voeren van verzuimgesprekken. Door uw zaken goed op orde te hebben kunt

ONDERSTEUNING

u voorkomen dat werknemers langdurig ziek worden. Voorkomen is beter dan blussen

TRAININGEN

is ons devies.

PROJECTEN

BureauDoet Verzuim & Ziekte

voor het MKB

S A M E N Z O R G E N V O O R E E N G E Z O N D E O R G A N I S AT I E

E-MAIL STRIPPENKAART

WIE WIJ ZIJN
BureauDoet wordt geleid door Joyce Leeftink.
Met haar langdurige ervaring in management-

BureauDoet adviseert en ondersteunt op de volgende onderdelen als het gaat om
verzuim:
•

Verzuimbeleid

•

Verzuimbegeleiding

•

Arbo wetgeving

•

RI&E

•

Trainen van afdelingen
op verzuimbeleid

•

Trainen van medewerkers op
preventie van verzuim

en hr-gerelateerde functies is zij de drijvende
kracht achter een team van professionals.
Met dat team is BureauDoet in staat
projecten praktisch uit te voeren
voor verschillende opdrachtgevers.
Praktisch, professioneel en met passie.

BureauDoet staat voor een praktische invulling van uw personeelsvraagstukken. Geen lange trajecten, maar een doelgerichte aanpak met een
concreet en werkbaar resultaat. Dat is de kracht van BureauDoet.

Nieuwsgierig geworden naar wat BureauDoet voor u kan doen?
Kijk op onze site: www.bureaudoet.nl/mkb/
of neem direct contact met ons op.

Arnhem | Winterswijk
info@bureaudoet.nl
www.bureaudoet.nl
Joyce: 06 22461575

