Bedrijfsreportage

Go Personeelsadvies:

het totaalpakket voor
personeel in balans
van de werknemer? Werken vanuit je eigen
kracht werpt zijn vruchten af. Doe waar je
goed in bent. Of zorg dat je er goed in wordt.
En, geven loont, zowel voor de werkgever als
de werknemer. Bij een goede relatie tussen
werkgever en werknemer, en binnen het
team, is iedereen bereid een stapje harder te
lopen als dat nodig is.’
Evenwicht

Kelly (links) en Gemma Oude Veldhuis

Ruimte voor groei en ontwikkeling: GO Personeelsadvies kijkt met een
positieve blik naar de toekomst. Voor zichzelf en voor haar klanten. Waar,
zeker nu, de bedrijfsresultaten vaak veel aandacht krijgen, is het personeelsbeleid minstens net zo belangrijk. Of het gaat om motivatie, persoonlijke
ontwikkeling of ziekteverzuim, alles draagt bij aan een gemotiveerd team.
Wat daar voor nodig is, hangt sterk af van de organisatie. Met als sleutelwoorden: balans, passie, loyaliteit en aanpakken.

Een afweging tussen werk en privé, de eigen
ontwikkeling en de organisatiedoelen, de
rol binnen het team en als individu: balans
zoeken is voor iedereen belangrijk. GO Personeelsadvies heeft kennis van de wetgeving én
kennis van mensen, de ideale combinatie als
het gaat om Human Resource Management.
GO Personeelsadvies is flexibel inzetbaar en
altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van HRM. Alles in huis
om die gewenste balans te vinden.
Efficiency

Sinds kort is GO Personeelsadvies de grenzen
aan het verleggen. Met specialisten in haar
netwerk en Kelly Oude Veldhuis als backoffice
assistent springt GO Personeelsadvies in op
de markt. Zoals Kelly zegt: ‘In crisistijd willen
bedrijven geen overheadkosten besteden aan
het in dienst nemen van een HRM-manager.
GO Personeelsadvies is hiervoor ideaal, daar
waar nodig wordt het personeelsbeleid aangestuurd en worden de specialisten ingezet.’
Voor elke klant een maatwerkplan.
Tijd om de balans eens op te laten maken?

G

O Personeelsadvies biedt een gebalanceerd totaalconcept aan als het
gaat om personeelszaken, waarbij u
en uw medewerkers alle aandacht krijgen die
zorgt voor een gemotiveerd team. Afhankelijk
van de behoeften op een specifiek moment
is GO Personeelsadvies met haar specialisten
flexibel inzetbaar. De diensten van GO
Personeelsadvies bestaan uit: sparringpartner
met de directie over het personeelsbeleid;
personeelsmanager op de werkvloer; complete ziekteverzuimbegeleiding; digitaliseren
van het personeelsbestand; uitvoeren en/of
begeleiden van functioneringsgesprekken en
beoordelingsgesprekken; het maken van een

personeelshandboek; begeleiden in conflicten; assisteren in werving en selectie; training
en personeelsmotivatie.

De adviseurs binnen GO Personeelsadvies zijn
gespecialiseerd in het vakgebied van Human
Resource Management. Laat u informeren
over de mogelijkheden en maak een afspraak
met Gemma Oude Veldhuis: 071-82 00 325, of
mail naar info@go-personeelsadvies.nl.

Werken vanuit je eigen kracht

‘Binnen een organisatie is het belangrijk
personeel op waarde te schatten. Enerzijds
als motor achter de organisatie, anderzijds
als individu met een eigen kracht en eigen
ontwikkeling. Een gemotiveerde werknemer
op de juiste plaats is voor de organisatie veel
efficiënter dan wanneer dit niet het geval
is,’ aldus Gemma Oude Veldhuis. Het draait
allemaal om het zoeken naar een balans. ‘Wat
heeft het bedrijf nodig en wat is de behoefte
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