- Interim Diensten -

P&O op Afstand
De mens en zijn drijfveren bepalen de werkelijke kracht van organisaties. Hierdoor draagt goed
personeelsbeleid onvoorwaardelijk bij aan het uiteindelijke succes en de toekomst van een organisatie.
In de praktijk vinden MKB ondernemers hun bedrijf vaak te klein voor een eigen P&O-medewerker en
personeelsbeleid wil er dan nog wel eens bij inschieten.
Personeelsbeleid, of onderdelen daarvan, kunnen zeer effectief worden uitbesteed aan Aepos. Met
P&O op afstand van Aepos krijg je de beschikking over de lusten van P&O expertise, zonder de lasten
van een P&O professional in vaste dienst. De belangrijkste voordelen op een rij:
√

Flexibele kostenstructuur
De diensten worden geleverd op uurbasis waardoor je als ondernemer weinig risico loopt en je
veel geld kunt besparen. Enkel en alleen op de momenten wanneer er prijs wordt gesteld op
de inzet van de P&O professional, zul je dit in rekening terugvinden. Je betaalt alleen de
daadwerkelijk gemaakte uren tegen het voordelige uurtarief van € 100,-. Neem voor een P&O
op afstand abonnement en andere mogelijke pakketten contact op met Aepos.

√

Expertise
Tijd is kostbaar en kan maar één keer worden besteed. De dagelijkse beslommeringen eisen al
jouw tijd en aandacht op waardoor de zaken die spelen op het personeelsgebied onderbelicht
raken. In deze gevallen kan het goed zijn om een gespecialiseerde partner als Aepos aan je
zijde te vinden die beschikking heeft over de expertise om deze zaken tijdig te detecteren en
adequaat aan te pakken.

√

Onafhankelijk bemiddelaar
Aepos opereert objectief en kent geen belemmerende belangen en kan zodoende als
onafhankelijk bemiddelaar optreden wanneer de situatie er om vraagt. In gesprek met Aepos
zullen werknemers, waarschijnlijk eerder dan in gesprek met hun werkgever of leidinggevende,
geneigd zijn hun hart te luchten.

√

Sparringpartner
Gedreven door enthousiasme en (groei)ambitie, hebben veel ondernemers moeite af en toe
afstand te nemen van waar ze mee bezig zijn. Een sparringpartner als Aepos kan helpen je blik
te verruimen en je de handvaten toe te reiken die je in staat stelt om zelf in de toekomst
gedegen personeelsbeleid te voeren.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Aepos op telefoonnummer 0512 – 46 22 05 of via de
mail, ezijlstra@aepos.nl

“Wij maken gebruik van de ‘P&O op afstand’ diensten van Aepos. Over de
samenwerking en de resultaten hiervan ben ik zeer tevreden. Ook van mijn
werknemers die met Aepos te maken kregen, hoor ik positieve geluiden!”
– Else Maria van der Meulen, DataDiensten Fryslân

