Uitnodiging
Salaris en Personeel

Uitnodiging bijeenkomst duurzame inzetbaarheid
Kosten besparen door duurzame inzetbaarheid
Veel ondernemers hebben in hun dagelijkse praktijk te maken met (langdurig) zieke
medewerkers, burn-out problematiek binnen de organisatie, niet functionerend personeel of
juist waardevolle medewerkers met grote ambities. Kortom, een bedrijf is altijd in beweging.

Alfa Aalsmeer
Witteweg 3
1431 GZ Aalsmeer

Het staat vast dat personeelskosten negatief beïnvloed worden door bijvoorbeeld langdurige
uitval. Een voorbeeld? Een medewerker met een jaarinkomen van 36.500 euro bruto
(gemiddeld jaarinkomen in Nederland) is twee jaar ziek. Als we de loondoorbetaling, de
vervangingskosten en de verzuimbegeleiding bij elkaar optellen, komen de kosten op 306
euro per dag (in totaal in twee jaar 159.993 euro). Het zijn gigantische bedragen, waar veel
ondernemers niet bij stil staan.
Maar ook gedemotiveerde medewerkers kosten geld, zij presteren immers niet optimaal. En
soms kunnen medewerkers niet meer mee in hetzelfde tempo, door ziekte, of andere
redenen: ook daar zijn kosten aan verbonden.
Hoe kun je als ondernemer het beste met deze vraagstukken omgaan?

Ed Muller

Op donderdagavond 26 september ben je van harte welkom op het kantoor van Alfa
Aalsmeer om hier antwoorden op te krijgen. Niet alleen word je op de hoogte gebracht van
de werkelijke kosten, maar ook wordt, in samenwerking met HR-Adviesbureau Dijk & Van
Emmerik uit Amsterdam, volop ingegaan op de mogelijke oplossingen. Er is veel aandacht
voor de duurzame inzetbaarheid van jouw medewerkers met als doel om juist kosten te
voorkomen, dus preventief bezig te zijn, zodat je het beste uit jouw medewerkers en jouw
organisatie haalt. Een informatieavond dus vol tips en besparingen.
Flores van Emmerik

Datum, tijd en locatie
Datum: donderdag 26 september 2019
Tijd:
-

19:00 uur – ontvangst met koffie/thee
19:30 uur – start bijeenkomst
21:00 uur – afsluiting met hapje en drankje

Locatie: Witteweg 3, Aalsmeer
Danielle Bunnik

Sprekers:
Ed Muller (Alfa)
Flores van Emmerik (Dijk & Van Emmerik)
Danielle Bunnik (Alfa)
Aanmelden
Aanmelden kan via deze link. We zien je graag op donderdag 26 september!

