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eMBee biedt praktische oplossingen bij vragen over uw medewerkers en 

denkt oplossingsgericht mee met de ontwikkeling van uw bedrijf 

zodat u als ondernemer ook kan doen waar u goed in bent: ondernemen 

 

 

Ik wens u veel personeel….  

U heeft een aantal medewerkers in dienst. U bent druk bezig met uw business, of 

eigenlijk, dat is wat u wilt. Aan het einde van de dag blijkt dat u zich met 

onderstaande vraagstukken heb moeten bezig houden: 

 Het bijhouden en uitzoeken van de - steeds veranderende - wet- en regelgeving 

 De werkomstandigheden van uw medewerkers 

 De personeelsadministratie  

 Het bijhouden van het ziekteverzuim 

 De re-integratie van een medewerker, die niet naar uw wens verloopt 

 Nadenken over hoe u goede functionerings- en beoordelingsgesprekken kan 

voeren  

 Uitzoeken wie u kan adviseren bij een arbeidsconflict. U wilt deze medewerker 

eigenlijk ontslaan, maar wat zijn uw rechten en plichten?  

 De reorganisatie die op stapel staat. Hoe moet u dat nu weer aanpakken?  

 Onderzoeken hoe en wanneer u uw medewerkers een outplacementtraject aan 

kan bieden 

 De RI&E, die nog steeds opgesteld moet worden en het arbobeleid dat nog vorm 

moet krijgen  

 En de cao is gewijzigd. Hoe moet u dit nu toch weer uitleggen aan uw 

medewerkers?  

Kortom: u heeft zich de hele dag bezig gehouden met zaken die wel moeten 

gebeuren, maar waar niet uw hart ligt. Stel uzelf de vraag “wie kan ik benaderen om 

mij snel een praktisch antwoord te geven op dergelijke personeelsvraagstukken?”  

 
   Herkenbaar? Leest u snel verder    

 

Houd uw handen vrij! En deel uw personeelszorg met… eMBee! 

Want eMBee richt zich op kleine tot middelgrote ondernemers die hun handen vrij 

willen houden voor hun corebusiness. Door zich te laten ondersteunen bij personele 

vraagstukken voorkomt u dat het u te veel tijd – en dus geld - kost. 

  

 

Uniek concept: vast aantal uren dienstverlening per maand en 24/7 

ontzorgd 

Voorkom dat het personeelswerk “ook nog even” door uzelf gedaan moet worden. U 

heeft het al druk genoeg! Realiseert u dat personeelsvraagstukken een ingewikkelde 

materie is. Als uw bedrijf groeit, worden de personeelsvraagstukken vaak complexer 

en dit gaat niet alleen meer tijd kosten, ook uw risico’s nemen toe. Uw bedrijf is 

echter te klein om een eigen personeelsadviseur in dienst te nemen.  

 

eMBee is goed in het beantwoorden van personeelsvraagstukken. Ik ondersteun u en 

adviseer u bij die vraagstukken die zich in uw bedrijf afspelen, zodat u ook kan doen 

waar u goed in bent: ondernemen.  

  

Dus: Houd uw handen vrij en sluit een eMBee PersoneelsAdviesAbonnement 

(PAA) af! 



 

 

 

GED. LAANWEG 10   06 200 13 249 

1619 PB ANDIJK  MARJO@EMBEE-ADVIES.NL KvK 53215362  

 WWW.EMBEE-ADVIES.NL  BTW NL187890493B01 

Het eMBee PersoneelsAdviesAbonnement (PAA)  

De eerste kennismaking start met een vrijblijvend en kosteloos 

introductiegesprek waarin eMBee een gratis QuickScan maakt van uw personele 

organisatie. Daarna kunt u overwegen of een eMBee-PAA interessant voor u is. 

  

Binnen het eMBee-PAA wordt in kaart gebracht wat binnen uw bedrijf op 

personeelsgebied is geregeld, welke zaken actueel zijn en waar zich mogelijke 

knelpunten (kunnen gaan) bevinden. Deze bevindingen worden gerapporteerd en 

verwerkt in een verbetervoorstel. Daarbij is het mogelijk om op elk moment 

professioneel advies te krijgen over de meest uiteenlopende 

personeelsvraagstukken. Het abonnement wordt afgesloten voor een termijn van 

12 maanden en is inclusief een jaarlijkse check-up en – al naar gelang uw behoefte – 

een aantal uren per week, maand of jaar.  

 

Het eMBee-PAA bestaat uit:  

 Gratis 0-meting bij het afsluiten van het eMBee-PAA of de jaarlijkse check-up bij 

verlenging van het abonnement 

 Kosteloos gebruik van de eMBee-helpdesk (telefonisch of per e-mail) op vragen 

waarop eMBee snel een antwoord kan geven 

 Een vast aantal adviesuren.  

De eMBee-helpdesk is bedoeld voor vragen die direct beantwoord kunnen worden. Is 

voor een antwoord meer onderzoek nodig, dan worden de adviesuren van het 

abonnement gebruikt. Uitbreiding van de adviesuren is in overleg mogelijk. U krijgt 

dan een korting van 10% op het standaard uurtarief. 

 

 

Voorbeeld  

U neemt voor 4 uur op jaarbasis het eMBee-PAA af. Uw investering bedraagt € 295,- 

op jaarbasis. Neemt u 8 uur op jaarbasis af, dan bedraagt uw investering voor het 

eMBee-PAA slechts € 575,- op jaarbasis. In alle gevallen geldt: een 24-uurs dekking, 

waarbij u zelf bepaalt wanneer u eMBee inschakelt. Houd u tenminste uw handen 

vrij!  

 

Uw voordelen op een rij 

 1 aanspreekpunt voor al uw personeelsvraagstukken 

 Betrouwbare partner 

 24-uurs dekking  

 Door bekendheid met uw bedrijf kan effectief gewerkt worden, waardoor u kosten 

bespaard 

 

Hoe te regelen? 

Als u overweegt het eMBee-PAA af te sluiten, is een telefoontje naar 06 200 13 249 

genoeg. Ik maak dan een afspraak met u voor de gratis Quick Scan. 

 

eMBee 
Marjo Blokker 


