Hebt u veel of langlopend verzuim binnen uw bedrijf?
Loopt u op tegen de veelheid van verplichtingen die de Wet Verbetering Poortwachter u oplegt?
Hebt u een contract voor uw personeel met een Arbo-dienst waar u niet bepaald tevreden over bent?
Betaalt u daarvoor een “vast” bedrag? Loopt u op tegen de meerkosten wanneer daadwerkelijk gewerkt moet
worden?
Bij drie of vier keer “ja” zeggen moet u wellicht deze brochure lezen!!

Onze Arbeidsdienstverlening
Daar kunnen we kort over zijn!!
Wij zijn een kleine arbeidsdienstverlener met een no nonsens mentaliteit en met pragmatisch werken als
motivatie en doel.
Wij werken niet met contracten, want als u niet tevreden bent over onze dienstverlening is het weinig zinvol
ons te beroepen op een mogelijk langlopend contract.
We werken echter niet voor niets. We hanteren een uurtarief, dus u betaalt ook alleen voor onze
daadwerkelijke inzet.
Wie zijn wij?
Loed Jacobs, eigenaar, is register-arbeidsdeskundige met een grote ervaring in de gezondheidszorg,
verzuimmanagement, sociale wetgeving en arbeidsrecht.
Hij werkt al jaren samen met zeer ervaren geregistreerde bedrijfsartsen die een zeer flexibele werkwijze
hanteren, zij doen bijvoorbeeld hun spreekuren gewoon op uw bedrijf, indien gewenst, en zijn rechtstreeks
bereikbaar voor u.
Wij doen verrassend veel voor u, meer dan u dacht.
We kennen onze opdrachtgevers persoonlijk, en dat persoonlijke gaat verder dan alleen een handje geven.
We kennen het bedrijf waar we voor werken...dat is een vereiste. want hoe kun je een oordeel of mening
hebben over een werknemer en diens functioneren, wanneer je niet weet in wat voor bedrijf hij werkt, en wat
zijn taak precies is, en zijn plaats is de groep…
Welke functies vormen samen het bedrijf en wat is de specifieke belasting in deze diverse functies?
Hoe specifiek zijn de arbeidsomstandigheden? Hoe inspirerend, vlak, benepen, controlerend is de sfeer binnen
het bedrijf?
Stuk voor stuk details waar je een beeld van moet hebben.Daarom gaan we (uiteraard kostenloos) eerst eens
door uw bedrijf lopen om indrukken op te doen en ons bekend te maken.
In deze tijd van onzekerheid en verdeeldheid, is het van groot belang nauwkeurig te doen wat nodig is, want
onze sociale verzekeraar straft ondeskundig handelen hard af.
Geen werkgever zit te wachten op een loonsanctie...concreet.... tot een jaar langer loon doorbetalen dan de al
verstreken twee jaar ziektewet.
Maar ook u, beste werkgever, zit niet te wachten op langdurend verzuim en alle kosten die voor uw rekening
komen. En al helemaal niet op een werknemer die dreigt weg te glijden in de WIA. Voor die werkgever betaalt
u namelijk zelf langdurig de kosten door. Volkomen onnodig, want uit onderzoek is gebleken dat in veel
gevallen langdurig verzuim te voorkomen is. En laten wij nou weten HOE!
Onze klanten zijn bedrijven uit allerlei branches, autobedrijven, productiebedrijven, transporteurs,
zorginstellingen, argrarische bedrijven, casino’s, administratiebedrijven etc.

Qua omvang van tien tot 1000 medewerkers.
Onze kwaliteiten maken speerpunten tot een succes.







Zeggen wat we doen, maar vooral in praktijk brengen wat we zeggen
Op de juiste momenten de aktie ondernemen die nodig is
Geen geaarzel....pragmatisch en realistisch werken
UWV proof werken, voorkomen van sancties...,kennis is macht
Groot netwerk in bedrijvenland en andere externe dienstverleners die hun betrouwbaarheid en know how
hebben bewezen
Oog voor uw belang als werkgever, maar zeker ook voor dat van uw werknemer

Vrijblijvend kennismaken?
Bel voor een afspraak met Loed Jacobs
AdAlert arbeidsdienstverlening B.V.
www.adalert.nl
Weert
0495 750336 of 0616599412

