Bedrijfsreportage

GO Personeelsadvies:

een frisse wind
door uw
personeelsbeleid
GO Personeelsadvies zorgt voor een frisse wind in uw bedrijf. Gemma Oude Veldhuis zegt lachend met een serieuze ondertoon: “Soms
is het nodig om de boel eens lekker op te schudden en de mensen bewust te maken: waar staan we, waar ben ik nu echt goed in en
vooral hoe haal ik het beste uit mijn personeel? De huidige tijd is behoorlijk lastig. Er wordt veel van u als werkgever gevraagd. De resultaten moeten goed zijn, de markt staat onder druk en u heeft al uw aandacht nodig om te zorgen voor succesvol resultaat. Hiervoor is goed gemotiveerd personeel een voorwaarde.

P

ersoneel wordt vaak, zonder dat we
het door hebben, na verloop van tijd
een routinematig proces. GO Personeelsadvies gaat voor een andere kijk op het
personeelsbeleid! Allereerst houden wij een
gesprek met de werkgever om te peilen wat
de visie en de strategie van het bedrijf is.
Vervolgens vindt er een intake met werknemers plaats. Het zal u verbazen wat er uit
deze gesprekken naar voren komt: valkuilen,
frustraties, verbeteringen, opgegeven visies,
mogelijkheden, ambities etc. Aangezien
wij een externe partij zijn, voelen mensen
zich niet geremd om aan te geven wat er
speelt en dat wordt als zeer positief ervaren.
Daarna komt er een plan van aanpak. Hierin
wordt aangegeven wat de mogelijkheden
zijn voor gemotiveerder personeel en om
de kwaliteiten van uw personeel beter te
benutten. Het gaat vaak om een mindset.
GO Personeelsadvies ondersteunt u in dit
veranderproces.
Quote klant: “Elk kwartaal vinden er gesprekken plaats met het personeel. Onze verwachtingen naar elkaar zijn weer helder en mijn
visie bepaalt waar ik met hen heen wil.
Aandacht

Het draait om het geven van de juiste
aandacht op het juiste tijdstip en zo snel

mogelijk to the point te komen. Wij maken
gebruik van trainingen vanuit de praktijk,
zoals communicatie op de werkvloer om de
motivatie te stimuleren en om van elkaar te
leren. Dit soort groepsprocessen werken erg
verhelderend en bevorderen de communicatie/werkplezier en drive.
Wij zien altijd een enorme openheid en
bereidheid om mee te willen werken. Het
geeft direct een frisse start om beter te kunnen functioneren en om duidelijke afspraken
te maken.

Quote klant: “De regelmatig gevoerde gesprekken hebben geleid tot minder ziekmeldingen,
daarnaast hebben andere medewerkers mogelijkheden tot ontwikkeling gekregen”.
Op alle gebieden van personeel kunt u van
ons een gedegen advies verwachten. Wij zullen u bijstaan om processen in goede banen
te leiden of zelfs uit handen te nemen.
Quote klant: “Ik heb het zo druk, de ondersteuning van GO Personeelsadvies zorgt voor
ontlasting en kan me nu richten op mijn eigen
werk”.

GO voor uw P&O?

Het voordeel is dat u geen personeelsfunctionaris in dienst hoeft te nemen, u zet GO
Personeelsadvies in daar waar nodig. U
kunt ons bepaalde uren per week, maand,
kwartaal of ad hoc inhuren. Wij regelen uw
complete personeelszaken: contracten,
personeelshandboek, verzuim, functioneringsgesprekken, beoordelingsgesprekken,
exit gesprekken, testen, werving en
selectie, loopbaanbegeleiding, trainingen.
“Onze personeelsconsulenten zijn een kei
in het oplossen van de meeste problemen,
maar waar speciale expertise nodig is,
zetten wij experts in” aldus Gemma Oude
Veldhuis, denk bijvoorbeeld aan advocaten
en re-integratiespecialisten.

Seminar personeelsbeleid

GO Personeelsadvies houdt samen met meerdere initiatiefnemers een seminar personeelsbeleid voor het MKB op 11 oktober 2012. Dit
seminar behandelt verschillende onderdelen
van het personeelsbeleid. Het delen van deze
kennis en ervaringen geeft u een goed beeld
van wat personeel voor u kan betekenen.
Juist in deze tijd van recessie wensen wij u
veel gemotiveerd personeel. Daarmee maakt
u het verschil!
Wij gaan graag met u in gesprek over de
mogelijkheden. Onze website is
www.go-personeelsadvies.nl

het ONDERNEMERS BELANG

13

