
MAATWERK VOOR EEN SOLIDE BASIS 
Schuiteman HR advies



Goed human resource-management legt 

een stevige basis voor de toekomst van uw 

organisatie. Maar hoe geeft u dit vorm? Want 

u wilt best meebewegen in de maalstroom van 

innovatie, flexibilisering en digitalisering, 

maar toch ook een eigen koers hanteren.

Professionalisering van uw personeelszaken 

staat hierbij aan de basis. En die vraagt 

doorlopend om aandacht. Hier springen de 

HR adviseurs van Schuiteman bij; betrokken, 

deskundig en toegewijd, altijd met oog voor 

uw specifieke situatie. Dat geeft rust in uw 

bedrijf! 

schuiteman.com

QUICKSCAN

Hoe begint u? Onze suggestie: met de 
HR Scan van Schuiteman. Deze geeft snel 
en adequaat inzicht in uw organisatie. 
Wat is er al geregeld? Welke risico’s zijn 
er? En op welk gebied zijn er kansen? 



WE ZIJN ERVAREN EN BETROKKEN IN DEZE 
THEMA’S EN WERKGEBIEDEN

maatwerk voor een solide basis

RECRUITMENT FUNCTIEPROFIELEN

ONBOARDING
FUNCTIONEREN EN  
BEOORDELEN

Wij stellen functieprofielen en 

vacatureteksten op en helpen 

u bij de ontwikkeling van een 

arbeidsmarktcommunicatieplan.

Functieprofielen helpen u personeel 

te vinden en te behouden. Ook geven 

ze inzicht in uw personeel- en 

organisatiestructuur.

Wij helpen u om op een positieve en 

effectieve manier het gesprek met uw 

medewerkers aan te gaan.

Door onboarding maakt u nieuwe 

medewerkers sneller wegwijs en 

vergroot u hun betrokkenheid en loyaliteit.



Hoe kunnen 
wij u helpen?

 Kom gerust eens langs! 
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FLEXIBELE 
ARBEIDSVOORWAARDEN

ONTWIKKELING 
MEDEWERKERS

ONTSLAGPERSONEELSHANDBOEK

VERZUIMBEGELEIDING

Regels en reglementen voor uw 

medewerkers, duidelijk verwoord, zijn 

behulpzaam voor uw medewerkers en uzelf.  

Ook uw medewerker kan (langdurig) ziek 

worden. Met effectieve verzuimbegeleiding 

helpen we uw medewerker vlot en 

verantwoord weer aan het werk.

Werknemers verwachten flexibele 

beloningsmogelijkheden. We 

helpen u met een goed uitgedachte 

arbeidsvoorwaardenstrategie.

Uw onderneming is in beweging. Hoe 

bewegen uw medewerkers mee?  

We denken mee over feedback, opleiding, 

training en (door)ontwikkeling. 

Onze HR adviseur helpt u de beëindiging 

van de arbeidsrelatie zo soepel mogelijk 

te laten verlopen. 



Meer weten?
Neem contact op met uw contactpersoon binnen Schuiteman 

of Geralda van de Biezen van onze afdeling HR Services.

E  gvdbiezen@schuiteman.com T  0342-47 34 44 M  06-82 89 11 25

Onze HR Services
Advisering - Loonkostensubsidie - Salarisverwerking - Arbeidsrecht




