Offerte Open-verzuimtraining
Hierbij ontvangt u een offerte voor de open-inschrijf verzuimtraining.
Met deze training krijgt u inzicht in de aanpak van verzuim en hoe u grip hierop krijgt binnen uw bedrijf.
Wilt u deze offerte alstublieft ondertekend retour zenden aan p.vangellecum@keerpunt.nl. Graag in de
e-mail NAW gegevens en kostenplaats vermelden.

Offertegegevens
Deze offerte is gebaseerd op de volgende gegevens:
Bestemd voor
Soort training
Datum training
Duur van de training
Aantal deelnemers
Locatie

: Leidinggevenden, HR-managers, P&O adviseurs, casemanagers
: Open-inschrijf verzuimtraining
: 28 mei of 30 mei (graag datum omcirkelen/markeren)
: 09:30-12:30
: Bij 10 deelnemers zit de training vol en zal u daar over worden bericht
: Keerpunt, 2e loswal 3c, 1216 BC Hilversum

Inhoud van de training
De volgende onderwerpen komen aan bod tijdens deze verzuimtraining





Wat zijn de belangrijkste richtlijnen omtrent de wetgeving
- Wat zijn binnen deze richtlijnen de mogelijkheden?
- Hoe ziet het beoordelingskader van UWV eruit?
- Waar moet een goed verzuimdossier aan voldoen?
Wat is de rol van de leidinggevende bij verzuim?
- De invloed van verzuimcultuur?
- Welke vragen stelt u bij ziekteverlof
Hoe voorkomt u verzuim?
- Het herkennen van “uitval” signalen voor dreigend verzuim
- Wat mag ik wel en niet vragen aan/van mijn werknemer
- Mogelijkheden vanuit de organisatie/arbodienst (bedrijfsarts)

Kosten
De kosten voor de training bedragen, exclusief BTW:
Open-inschrijf verzuimtraining
: €350,- per deelnemer
Deelnemerskorting voor Ondernemersvereniging Hilversum Zuid West : €70,Aantal deelnemers die zich willen inschrijven
: ….
(aantal en eindbedrag zelf invullen)

Totaal

= aantal deelnemers….x €280 = ……..euro

Geldigheid en annulering
-Tot één maand voor de trainingsdag kunt u kosteloos annuleren (per mail). Annuleert u korter dan 28
kalenderdagen voor de trainingsdag, dan brengen wij het volledige bedrag bij u in rekening.
-In het geval annulering niet geschiedt of indien een deelnemer niet verschijnt, is Keerpunt gerechtigd
de overeengekomen vergoeding in rekening te brengen bij ondertekenende
-Keerpunt is gerechtigd in redelijkheid de training te wijzigen voor wat betreft het tijdstip. Keerpunt zal
deze wijziging uiterlijk achtenveertig (48) uur vóór het afgesproken tijdstip kenbaar maken aan de
deelnemers

Vragen?
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Pascal van Gellecum via p.vangellecum@keerpunt.nl
of 0357070209 / 0683158155

Voor akkoord:

Datum:

