“Pak als adviseur een bredere rol door te focussen op risicobeheersing”
“In de zakelijke markt schuift de adviseur steeds meer op naar de rol van risicomanager”.
Dit schreef Ben Woldering in zijn blog op AM Signalen in oktober 2018.
Fitale
Fitale kan u helpen om uw rol als Adviseur goed in te vullen.
Fitale maakt middels het Fitale Portal een zeer uitgebreide inventarisatie en interviews, met
medewerkers en directie, de nulmeting (Fitale Adviesscan). Hieruit komt duidelijk naar voren wat de
status is van het HR beleid van de organisatie. Van het screenen van arbeidscontracten tot subsidie
mogelijkheden, Opleiding & Ontwikkel fondsen en Sociale verzekeringsaspecten tot de status
duurzame inzetbaarheid binnen de organisatie en die van de medewerkers. Alle kansen en risico’s op
het gebied van personeel komen hierbij aan bod. Alles wordt volledig beschreven in een heldere
samenvatting en voorzien van een duidelijk actie- en stappenplan.
Uitvoering van dit actie- en stappenplan kan stap voor stap plaatsvinden. Indien gewenst met behulp
van specialisten binnen het brede netwerk van Fitale en Ebex, maar u kunt hier ook zelf een rol in
pakken.
Wat kost het?
Een uitgebreide analyse van een organisatie tot 50 medewerkers kost u € 2.650,= (excl. BTW) en voor
een organisatie tot 100 medewerkers € 3.250,= (excl. BTW). Voor organisaties met meer
medewerkers geldt een maatwerktarief.
Er bestaat ook een mogelijkheid om een zogenaamde “light-scan” te laten uitvoeren. In de light-scan
wordt de enquête-module niet ingezet. Deze light scan is met name interessant voor organisaties tot
15 medewerkers en kost € 950,= (excl. BTW).
Voor de adviseur is een aanbrengprovisie van 5% van toepassing.
Zelf doen?
Dat kan ook. U ook de mogelijkheid om de Fitale Adviesscan als licentiehouder uit te voeren. Neem
gerust contact met ons op daar over met u in gesprek te gaan.
Wat levert het op?
-

Betere inzetbaarheid waardoor verlaging van verzuim kan worden gerealiseerd.
Meer inzicht in het belangrijkste arbeidskapitaal van organisaties; De Mens!
Uitgangspunt om een organisatie echt te kunnen adviseren over zijn kansen en Risico’s op
het gebied van Personeel.
Veilige methode om gestructureerd advies te geven aan een organisatie op het gebied van
Kansen en Risico’s van personeel.
U wordt nog meer gezien als Adviseur voor de organisatie.

Wilt u meer informatie, dan verwijzen wij u naar onze website; www.fitale.nl . Uiteraard kunt u ook
contact met ons opnemen op telefoonnummer 040-304 15 16 of via welkom@fitale.nl

