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Met mensen samen goed werk leveren 

en zakelijke resultaten bereiken is vaak 

mooi om te doen. Toch zit er ook een 

hoop rompslomp om heen om de  zaken 

rond je personeel goed op orde te 

hebben. De hele administratieve kant is  

 best veelomvattend. En ook  arbeids-juridische vraagstukken kunnen soms 

veel tijd en aandacht opslokken. 

En dan komt pas de hoofdzaak aan bod: hoe kom je aan de juiste mensen, hoe 

houd je ze binnenboord en hoe zorg je dat ze bij voortduring zo goed mogelijk 

werk leveren? 

 

Mensen – werkkapitaal of kostenpost?   
In onzekere tijden wil je in een bepaalde mate flexibel blijven wat betreft het aantal 

mensen dat je op de loonlijst hebt staan. Toch zitten de know how en de 

vaardigheden ook in de mensen en die wil je vasthouden. Van mensen die 

onderpresteren en de sfeer negatief beïnvloeden wil je weer af kunnen. 
Ergens in het midden van die tegenstrijdige belangen wil je uitkomen. En het 

vervolgens optimaal regelen. Bijvoorbeeld door deels mensen zelf op je nek te 

nemen met de daarbij komende loonadministratie en deels te payrollen. En dat 

binnen de kaders van de wet allemaal zo kostenefficiënt mogelijk te regelen.  

 

Als het uitzoekwerk en de rompslomp die hier aan te pas komen uit handen 

gegeven kunnen worden, ben je als ondernemer goed bezig. Daarom kan zowel het 

strategische als het hele praktische HR management bij ons worden neergelegd. 

Hiervoor rekenen we op uur-basis met je af. Je hebt dus niet zelf mensen voor dit 

HR werk op de loonlijst staan, maar al naar gelang behoefte koop je het in. 

Daarmee heb je toch dit specialisme in huis zonder dat het je de hoofdprijs kost en 

je er ook aan vast zit.  

 

Entrop Advies kan je ondersteunen in de werving  & selectie van mensen. Het 

creëren van functieprofielen en de bijbehorende beloning. Ook de payrolling kan je 

bij ons neerleggen.  

Verder kan je denken aan het inrichten van personeelsdossiers,  het afdekken van 

de riscico’s qua verzuim en langdurige ziekte, competentiemanagement en alles 

wat te maken heeft met het versterken van je mensen bij de uitoefening van hun 

werkzaamheden. Zodat je de blik gericht kunt houden op het behalen van 

bedrijfsresultaten, zonder afgeleid te worden door de bijkomende sores.  

 

 

 

 

 

Voor meer informatie: 

+31.6.43915308 

https://entropieadvies.nl 

info@entropieadvies.nl         

West-Peterstraat 12                

6822 AA Arnhem 
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Uitvoerende activiteiten    
 

 Opleiding en ontwikkeling  

 Arbeidsjuridische vraagstukken  

 Casemanagement ziekteverzuim en langdurig zieke medewerkers 

 Arbeidsvoorwaarden 

 Payrolling 

 Werving en selectie -procedures ontwikkelen en uitvoeren 

 Professionalisering van de HR-afdeling 

 Opzetten van de HR-afdeling 

 Ontwikkeling HR-beleid  

 Competentiemanagement  

 Veranderingstrajecten    

 Dossiervorming  

 Gespreksvoering:  

- Sollicitatie- en selectiegesprekken 

- Ontwikkelingsgesprekken 

- Functionerings- en beoordelingsgesprekken  

- Verzuimgesprekken 

- Slecht nieuwsgesprekken  

 

 

 Wat levert het op? 
  

 Je hebt je handen vrij voor datgene waar je het beste in bent: je 

corebusiness  

 Je hebt in de juiste proporties een flexibele schil en vaste mensen  

 De beste mensen voor de job worden voor je binnen gehaald en zo 

goed mogelijk voor hun werk geëquipeerd  

 Al je mensen blijven bij in hun ontwikkeling en beschikken altijd over 

up to date  skills en know how  

 Als je van mensen af wilt die onderpresteren zoeken wij voor je naar 

de kortste route 

 Je hebt de zekerheid alles binnen de kaders van de wet, maar wel met 

zo min mogelijk kosten en gedoe geregeld te hebben  
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