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MKB P&O-adviesabonnement of ‘Uw eigen P&O-er’ 

    

MKB P&OMKB P&OMKB P&OMKB P&O----adviesabonnementadviesabonnementadviesabonnementadviesabonnement    

Heeft u wel eens te maken met P&O- en/of arbeidsrechtelijke vraagstukken, maar heeft u geen eigen P&O-adviseur in 

dienst? Het MKB P&O-adviesabonnement van Eshuis biedt u de mogelijkheid om tegen een vast bedrag per maand 

advies in te winnen. Heeft u bijvoorbeeld behoefte aan ondersteuning bij het opstellen van een arbeidsovereenkomst, 

een verzuimprotocol of een nieuwe vacaturetekst? Wilt u uitleg over (toepassing van) de CAO of advisering m.b.t. 

dossieropbouw of ontslagsituaties? Wenst u ondersteuning bij de gesprekscyclus of het opstellen van 

functiebeschrijvingen? Of zoekt u een sparringpartner voor (strategische) HRM-vraagstukken? Dan is het MKB P&O-

adviesabonnement iets voor u! U kunt zelf bepalen welk van de onderstaande abonnementen het beste bij uw 

behoeften en organisatie aansluit: Small, Medium of Large. Voor eventuele extra uren, 

buiten het abonnement, geldt hetzelfde gunstige tarief. Bovendien is het mogelijk om 

(een deel van de) niet gebruikte adviesuren mee te nemen naar een volgend jaar. 

Kortom, het MKB P&O-adviesabonnement biedt u alleen maar voordelen!  

 

‘‘‘‘Uw eigen P&OUw eigen P&OUw eigen P&OUw eigen P&O----erererer’’’’    

Naast het MKB P&O-adviesabonnement kunnen wij gedurende een langere periode 

optreden als ‘Uw eigen P&O-er‘. Een (senior) P&O-adviseur van Eshuis kan een specifiek P&O-project voor u oppakken 

of P&O-werkzaamheden voor u verrichten, bijvoorbeeld één of meerdere dagen of dagdelen per maand (indien gewenst 

bij u op locatie). Voordat wij aan de slag gaan, zullen wij eerst met u in gesprek gaan en uw (P&O-)organisatie op 

hoofdlijnen doorlichten. Vervolgens werken we een plan uit, dat met u wordt besproken alvorens we met onze 

werkzaamheden beginnen. 

Pakket ‘Small‘ Pakket ‘Medium‘ Pakket ‘Large‘ ‘Uw eigen P&O-er‘ 

5 adviesuren per jaar 10 adviesuren per jaar 15 adviesuren per jaar Prijs per dagdeel (4 uur) 

€ 59 per maand € 115 per maand € 165 per maand € 499 per dagdeel 

 

Wilt u meer weten over het MKB P&O-adviesabonnement of ‘Uw eigen P&O-er‘?  

Neem dan contact op met: 

 

Mirjam Struijk-Doornweerd, Jurist arbeidsrecht 

Telefoon : 06 - 133 730 61 

E-mail : m.struijk@eshuis.com 

Wendy Tichelaar, Organisatieadviseur HRM 

Telefoon : 06 - 392 084 09 

E-mail : w.tichelaar@eshuis.com

 


