
Voor personeelszaken in het MKB is 
Peter Schellingerhout uw adviseur en 
sparringpartner
Als MKB-ondernemer heb je meestal  geen eigen functio-
naris voor Personeel & Organisatie in dienst. Hierdoor is 
er te weinig tijd en aandacht voor personeelszaken, want 
als ondernemer ben je ‘liever’ met je core-business bezig. 

Je kunt je bovendien niet overal in verdiepen, waardoor 
echte expertise op P&O ontbreekt. Hogere kosten ont-
staan omdat je niet op de hoogte kunt zijn van alle moge-
lijke besparingen en omdat je efficiency voordelen mist.

Als ondernemer heb je ook wel eens de behoefte aan advies of een second opinion 
bij personeelszaken. Ook - tijdelijke - ondersteuning bij het uitvoeren van uw per-
soneelszaken en P&O beleid kan een zorg wegnemen. Uw bedrijf kan dan gewoon 
doordraaien.

Peter Schellingerhout van The People Company staat u hierin graag bij en geeft on-
dersteuning en advies op het gebied van personeelszaken. Hij neemt de benodigde 
personeelszorg uit handen. En dat tegen een zeer betaalbaar tarief.

Wij leveren oplossingen op maat voor alle P&O zaken en daarmee kunt u ook als 
kleinere MKB-ondernemer beschikken over professioneel advies. Een echte spar-
ringpartner dus!

Meer weten over professioneel, persoonlijk en flexibel personeelsadvies? Wij ma-
ken graag tijd vrij voor een persoonlijk gesprek! Neem vrijblijvend contact op met 
Peter Schellingerhout, telefoon (06) 30411868 of peter@thepeoplecompany.nl.

www.thepeoplecompany.nl
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HRM adVies en ondeRsTeuning

• Werving en selectie
• Detachering
• Begeleiding werk naar werk
• Consultancy
• Arbeidsrechtelijke en 
 juridische ondersteuning
• Time Management
• Psychologische testen
• Team building De voordelen

• Deskundig en professioneel
 advies op maat
• Optimale besparing op 
 Personeel & Organisatie
• Centraal en persoonlijk 
 aanspreekpunt
• Geen vaste personeelskosten, 
 maar altijd personeel beschik-
 baar
• Kosten zijn overzichtelijk 
 en worden vooraf duidelijk 
 afgesproken
• Kwalitatieve dienstverlening op 
 maat en dus volledig aangepast 
 aan uw bedrijf
• Uw personeelsadministratie 
 keurig op orde en besparing op 
 accountantskosten
• Flexibel gebruik van de diensten 
 wanneer u dat wenst; inciden-
 teel, periodiek, op projectbasis 
 of zolang het nodig is

Professionele en betaalbare 
personeelsdiensten

TiJdeliJKe flexibele 
PeRsoneelsdiensTen

• Personeels- en salarisadministratie
• Ziekte en verzuim
• Arbeidsrecht bij arbeidsovereenkomst 
 en bedrijfsreglement
• Personeelshandboek
• Functieprofielen
• Beloningsbeleid
• Functioneringsgesprekken en 
 functieprofielen
• Trainingen en begeleiding


