Personeel (HR)

De HR-scan van Ten Raede Groep:
al uw kansen en risico’s in beeld
Werken verandert sneller dan ooit tevoren. Werknemers willen meer autonomie,
keuzevrijheid, flexibiliteit en de mogelijkheid om zich een leven lang te blijven
ontwikkelen. Tegelijkertijd krijgen werkgevers met steeds meer uitdagingen te
maken op het gebied van wet- en regelgeving. Hoe zorgt u als ondernemer voor
tevreden medewerkers en weet u zeker dat u niet voor verrassingen komt te
staan? De HR-scan van Ten Raede Groep helpt u verder!

“Aanscherping Wet Werk
en Zekerheid, aanzegplicht,
transitievergoeding, invoering
AVG, regels en verplichtingen
Wet Poortwachter,

De scan
De HR-scan van Ten Raede Groep biedt inzicht in
uw personeelsbeleid. Wat is er al goed geregeld
en welke risico’s loopt u? De scan bestaat uit 58

tevredenheid van mijn
medewerkers… waar begin ik?”

vragen die we persoonlijk met u doornemen in
een tijdsbestek van maximaal 2,5 uur.

➜

➜
Uw belangrijkste
HR-thema’s in beeld
Om tot een advies te komen dat volledig

Analyse van de resultaten

aansluit op uw wensen, stellen we u

Na afloop van de scan analyseren wij de

vragen op het gebied van één of meerdere

resultaten. Binnen twee weken komen

van de belangrijkste HR-thema’s:
• Werving & Selectie

➜

we bij u terug met een adviesrapport dat
inzicht geeft in uw specifieke situatie.

• Functioneren, Ontwikkeling & Belonen

➜

• Veiligheid & Gezondheid
• Uitstroom

Samengevat

➜

Na afloop van de HR-scan hebt u
een adviesrapport in handen – inclusief
HR-actieplan – dat volledig is afgestemd

Terugkoppeling in een
persoonlijk adviesgesprek

op uw specifieke situatie, met als
resultaat:

In een adviesgesprek nemen we het

• Optimale inzetbaarheid medewerkers

rapport persoonlijk met u door en

• Kostenbesparing

lichten we het HR-actieplan zorgvuldig

• Betrokken medewerkers

toe. Na ons gesprek ontvangt u het
adviesrapport in uw inbox.

➜

• Meer klanttevredenheid

U bent nu in staat om
meer energie te steken
in het versterken van uw
onderneming, u bespaart
kosten en haalt een
hoger rendement uit uw
medewerkers!

• Continuïteit

www.tenraede.nl

