HRM Dienstverlening

Zorgverleners zijn de motor van uw praktijk. Om deze motor goed draaiende te houden is goede ondersteuning op HRM gebied een welkome aanvulling. Wij kunnen u hierbij op verschillende vlakken ondersteunen. Wij zijn gespecialiseerd in de personeelszaken die komen kijken bij het voeren van een praktijk.
Dit varieert van het ondersteunen en coachen van huidige medewerkers tot het werven en selecteren van
nieuwe zorgverleners.
Op het gebied van HRM kunnen wij uw praktijk op de volgende elementen ondersteuning bieden:

Personeelsbeleiden dossier
Een goede uitvoering van functioneringsgesprekken en verslaglegging hiervan met
medewerkers is van belang om het functioneringsproces goed te begeleiden. Wij maken
dit proces voor u inzichtelijk en kunnen u
begeleiden bij de aanmaak en het onderhoud
van personeelsdossiers en het personeelsbeleid. In ons online Health 4 Holland portaal
is het personeelsdossier voor zowel u als uw
medewerker in te zien. Zo heeft u alle informatie per medewerker online bij de hand.

Loonadministratie
Een correcte loonadministratie is erg belangrijk wanneer u personeel in dienst heeft.
Wij kunnen u deze taak uit handen nemen.
Indien gewenst kunnen u en uw medewerkers gebruik maken van onze online omgeving waarin loonstroken en jaaropgaven
inzichtelijk worden gemaakt. Dit geeft uw
medewerker een continu inzicht in zijn of
haar loondossier en hoeft u geen loonstroken meer per e-mail te verzenden, wat sinds
de nieuwe AVG wetgeving niet meer toegestaan is.

Werving
& selectie
Bij het werven en selecteren van
nieuwe medewerkers kunnen wij u
ondersteunen bij het vinden van de
juiste nieuwe medewerker. Daarnaast kan er in onze talent-pool
gezocht worden naar reeds aanwezige talenten. Wij begeleiden
u bij de aanmaak van een nieuw
personeelsdossier en kunnen de
nieuwe medewerker verwerken in
uw administratie.

Naast verzuimbegeleiding
kunt u ook bij ons terecht
voor preventiebegeleiding.
Zo schrijft de Arbowet
werkgevers bijvoorbeeld
een aantal verplichte
preventieve maatregelen
voor met betrekking tot het
personeel.

Payrolling
Heeft u medewerkers of
overweegt u om medewerkers in dienst te nemen
maar ziet u op tegen het opzetten van een loonadministratie met alle bijkomende
werkzaamheden van dien?
Wij kunnen indien gewenst
een payroll service opzetten,
zodat u de volledige zeggenschap over de inhoud van
het arbeidscontract heeft
en het functioneren van de
medewerker. Tegelijkertijd
bespaart u zich veel administratieve en juridische
werkzaamheden.

Detachering
Bent u op zoek naar een tijdelijke kracht of wilt u nog niet
direct een medewerker zelf
in dienst nemen? Wij kunnen
zorgverleners detacheren bij
uw praktijk. Zo loopt u minder
risico en bent u ervan verzekerd dat alles goed geregeld
wordt.

Verzuim- &
preventiebegeleiding
Ziekte en verzuim op
de werkvloer komen in
alle organisaties voor en
vergen veel aandacht en
inspanning van zowel
werkgever als werknemer. Wanneer u te maken
krijgt met een (langdurig)
zieke medewerker, dienen
er allerlei processen in
gang gezet worden om
de begeleiding terug naar
werk in goede banen te
leiden. Zo zullen bijvoorbeeld de Arbodienst en
bedrijfsarts ingeschakeld
moeten worden. We begrijpen dat deze processen voor u onoverzichtelijk kunnen zijn en kunnen
u hierbij ondersteunen.
Op deze manier weet
u altijd wat te doen bij
verzuim wegens ziekte of
andere omstandigheden.

Begeleiding preventiemedewerker
& Risico Inventarisatie en -Evaluatie
Iedere werkgever is verplicht om minimaal één preventiemedewerker binnen zijn of haar
bedrijf aan te stellen. Deze preventiemedewerker houdt zich actief bezig met het verbeteren van de veiligheid en gezondheid binnen het bedrijf. Wettelijk gezien heeft de preventiemedewerker drie verplichte taken:

•
•
•

Het opstellen van een RI&E (Risico Inventarisatie en -Evaluatie)
Advies geven met betrekking tot het verbeteren van de arbeidsomstandigheden
Meewerken aan het uitvoeren van maatregelen ten behoeve van het verbeteren
van de arbeidsomstandigheden

Wij kunnen u helpen met de aanstelling van een preventiemedewerker binnen uw bedrijf
en hem of haar begeleiding bij de wettelijke taken.

Contact
Heeft u interesse in onze bereikbaarheidsservice of wilt u graag vrijblijvend meer informatie ontvangen in een persoonlijk gesprek?
U kunt ons telefonisch bereiken via 073-2048363 of e-mailen via info@health4holland.nl

