Training Effectief
Ziekteverzuim verlagen
“Een zieke werknemer kost al gauw € 150,00 per dag”.
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Pim biedt voor managers een training aan om effectief om te gaan met
leiderschapskwaliteiten die het verschil maken tussen een vakbekwame manager en een
ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid.
inspirerende True Leader.

Rendement
Het maatwerktraject levert managers op die accuraat en binnen de kaders van de wet
optreden om het ziekteverzuimpercentage te laten dalen

Wat zijn de voordelen voor u als organisatie:
•

•
•
•
•

Effectiviteit van uw managers verhoogt.
De kosten worden verlaagd rondom ziekteverzuim
Uw zieke medewerkers krijgen de juiste aandacht
U wordt ontzorgd bij de organisatie en verzorging van de training.
U krijgt tevreden werknemers

Voor wie?
Deze training wordt op maat gemaakt voor organisaties die aandacht voor mensen prioriteit willen
geven en hun leidinggevenden de juiste handvatten willen bieden om het ziekteverzuim te kunnen
beïnvloeden.
Uitvoering en locatie
De duur en inhoud van de trainingen stelt PIM samen met u vast. Dit wil zeggen dat wij in overleg
met u het programma, de doelstellingen, de inhoud, duur, opzet en nazorg bespreken.
Het op maat gemaakte Ieermateriaal wordt aan u beschikbaar gesteld. PIM kiest voor een
praktijkgerichte benadering met krachtige hand-outs met opdrachten en praktijkcases. Na
succesvolle afronding krijgen de deelnemers desgewenst een certificaat. De trainingen zijn
organisatie specifiek en worden uitsluitend in-company gegeven.
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Trainers
PIM zet voor haar trajecten gecertificeerde trainers in. Tweee van de trainers
stellen zich voor:

Piet Heijmering
Piet werkte als HR-manager en hoofd opleidingen jarenlang in de Retail. In 2009 richtte hij
PIM (Partner in management) op. Binnen PIM houdt Piet zich vooral met
opleidingsvraagstukken bezig en wordt ingezet als docent, trainer en coach.
Contact: 06 - 51 280 086 of mail piet@vraagpim.nl

Math Hoenen
Math werkte als HRM-directeur jarenlang in de Retail. In 2009 richtte hij Pim (Partner in
management BV) op. Math is als bedrijfskundige gespecialiseerd in strategische HRM-vraagstukken,
verandermanagement, organisatiecultuur, coaching en management development.
Contact: 06 - 23 338 380 of mail math@vraagpim.nl

De peilers van de training ziekteverzuim
● PIM werkt samen met zeer ervaren en gespecialiseerde ziekteverzuim trainers. Elke

trainer beschikt over diepgaande kennis en ervaring ten aanzien van de wet
poortwachter en het effectief bestrijden van kort/middenlang en lang verzuim.
● Alleen maatwerk
● Alleen incompany mogelijk

