Helder personeelsbeleid
voor het MKB
BUREAUDOET EN HET MKB
BureauDoet is er voor het MKB.
Wij zijn er om u te helpen bij het oplossen

BureauDoet voor uw personeelsbeleid!
O M VA S T T E L E G G E N W AT U W E N S T
Uw bedrijf groeit gestaag en alles loopt op rolletjes. U gebruikt al uw tijd om dat

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.

goed aan te sturen en zo te houden, en dat lukt. Alleen aan het vastleggen van
procedures en regelingen komt u telkens net niet toe. Herkenbaar? BureauDoet
kan u ondersteunen op het gebied van personeelsbeleid.

U kent het vast, soms zit een bedrijf in een fase waarin alles prima gaat. Het team is op
sterkte, de productie loopt gesmeerd en de verkoop gaat ook naar wens. Alle energie

ONZE DIENSTEN
BELEID
WERVING EN SELECTIE
VERZUIM

wordt ingezet om dat zo te houden. En toch loopt u vaak te denken over de toekomst.

ADVIES

Wat is verstandig? Uitbreiden, vasthouden aan wat er nu is, een andere weg inslaan…

ONDERSTEUNING

Keuzes die alleen maar gemaakt kunnen worden op basis van informatie. Daarvoor

TRAININGEN

moeten procedures en beleidslijnen eerst worden vastgelegd. Zodat er een goede

PROJECTEN

basis is voor toekomstige keuzes.

Helder personeelsbeleid
voor het MKB
VOOR EEN BETER ZICHT OP DE TOEKOMST

De beleidsvraagstukken waar u ons voor in kunt zetten liggen op het gebied van
personeelsbeleid. Dat zijn alle zaken die te maken hebben met personeel en
de maatregelen die we daarin kunnen nemen om te helpen de organisatiedoel-

STRIPPENKAART

WIE WIJ ZIJN
BureauDoet wordt geleid door Joyce Leeftink.
Met haar langdurige ervaring in managementen hr-gerelateerde functies is zij de drijvende
kracht achter een team van professionals.
Met dat team is BureauDoet in staat

stellingen te realiseren. Wij zorgen daarbij voor een praktisch, op maat gemaakt

projecten praktisch uit te voeren

advies aan de hand waarvan u de komende tijd uw personeelsbeleid kunt uit-

voor verschillende opdrachtgevers.

voeren. Zodat u duidelijke lijnen uit kunt zetten voor nu en in de toekomst.

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

