
 

 

De MKB PéZèt functionaris 

Personeelszaken, Flexibel en betaalbaar in huis 

 Een afdeling Personeelszaken is toch alleen haalbaar binnen grote bedrijven?  

 Voor die paar medewerkers doet onze accountant het er wel even bij…. 

Als ondernemer bent u zich zeer bewust van de kosten die komen kijken bij het in dienst 

hebben van personeel. Zeker wanneer zaken niet soepel verlopen ontdekt u dat u soms voor 

onaangename (financiële) verrassingen komt te staan. Grote bedrijven hebben doorgaans 

een afdeling Personeelszaken. Voor met name MKB bedrijven is dit vaak een in verhouding 

te grote kostenpost. De accountant biedt soms uitkomst maar overziet slechts een beperkt 

deel van het complexe terrein van Personeelsbeleid. Intervicis Consult wordt vaak 

ingeschakeld in situaties waar het eigenlijk al te ver is geëscaleerd. Jammer want het 

oplossen van ingewikkelde personeelsproblemen (verzuim, ontslag, disfunctioneren etc) is 

kostbaar. 

De praktijk leert dat met een beperkte tijdsbesteding veel zaken reeds in een vroeg stadium 

kunnen worden opgelost waardoor de schade beperkt blijft. Steeds meer MKB bedrijven zien 

het nut in van een meer preventieve benadering. 

Om aan deze vraag tegemoet te komen heeft Intervicis Consult een eenvoudig en flexibel 

‘PéZèt Abonnement’ ontwikkeld. Op basis van een vast bedrag per medewerker per jaar 

krijgt u de beschikking over uw eigen PéZèt functionaris. 

Intervicis Consult kan bogen op ruim 30 jaar praktijkervaring in alle facetten van 

personeelszaken. Deskundigheid, zorgvuldigheid en flexibiliteit staan voorop. 

Wat doen wij: 

Onder het abonnement vallen alle activiteiten die te maken hebben met operationele 

personeelszaken zoals; 

Bijhouden dossiers, lopende zaken aanpakken cq oplossen, gesprekken met 

probleemgevallen, adviezen m.b.t. beoordelingsgesprekken, verzuimaanpak, voorstellen 

voor structuurverbeteringen, adviezen en vragen over opleidingen, arbeidsvoorwaarden, 

kontrakten, ARBO, wet- en regelgeving, ontslagbegeleiding, inventarisatie PZ (audit), 

begeleiding interne PZ, advies bij werving & selectie.  
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Onder het abonnement valt niet: 

Inzet van derden (bijvoorbeeld advocaten bij ontslag, psychologische testen etc) 
Trainingen 
Personal coaching 
Specifieke Intervicis producten (bijv. BAVO Methode) 
Uitvoering Risico Inventarisatie & Evaluatie 
 
Bepaalde activiteiten bieden wij aan tegen een gereduceerd uurtarief, bijvoorbeeld: 

Uitvoering van reorganisaties 
Voeren van functionerings- of beoordelingsgesprekken 

Kosten abonnement  

€ 125,00 per medewerker per jaar. 

Aanvullend: 

Abonnement kan op elk gewenst moment ingaan. Peildatum voor het aantal medewerkers is 

steeds bij de aanvang van het abonnement. Het abonnement wordt steeds stilzwijgend 

verlengd tenzij het één maand voor de einddatum wordt opgezegd. 

De abonnementsbedragen zijn inclusief reiskosten.  

Facturatie vindt plaats bij aanvang van het abonnement. Betaling binnen 14 dagen na 

factuurdatum. 

Alle bedragen zijn exclusief BTW 

Op al onze diensten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Op verzoek sturen 

wij u kosteloos een exemplaar toe. U kunt ze ook downloaden via www.intervicis.nl 

 

Meer informatie over onze dienstverlening kunt u vinden op www.intervicis.nl 

Interesse? Bel of mail 

076 5968505 of info@intervicis.nl 

  

 

http://www.intervicis.nl/
http://www.intervicis.nl/

