
specialist onregelmatige werktijden en ploegendiensten

Speciaal aanbod “Check je werkstress” 2014

Doe een superkorte werkdrukbalans team-audit

Deze superkorte werkdrukbalans team-audit bestaat uit de volgende stappen:

1. Check op inzet van medewerkers, werktijden en rooster.
2. Combinatie van twee uitkomstengesprekken met leidinggevende en team. Met daarin

aandacht voor algemene stressklachten, beleving van werkplezier en werkdruk in het team.
Deze gesprekken vinden plaats in uw eigen organisatie.

Wat u zelf doet in overleg met ons:

 U levert gegevens over het rooster en de inzet van medewerkers aan via een handig
invulformulier in Excel.

 U organiseert de uitkomstengesprekken (leidinggevende, team) in uw organisatie.

Wat het u oplevert:

 Bij 1% minder verzuim in een team van 25 medewerkers bespaart u € 15.000 per jaar plus de
extra kosten van vervanging - bij gemiddelde bruto kosten per fte van € 60.000.

 Minder gedoe over de werktijden: een tijdwinst van 2 uur per week (104 uur per jaar) levert
al gauw € 3.000 per jaar op.

 Meer transparantie over het werk, een solide basis om zelf aan de slag te gaan om de
werkdrukbalans in orde te krijgen.

 Aangrijpingspunten om de organisatie van het werk te verbeteren.
 Kansen om het werkplezier te vergroten.

Wat het u kost:

 Ongeveer 1 uur tijd om de benodige gegevens in te vullen.
 De tijd en faciliteiten die nodig zijn voor de uitkomstengesprekken.
 € 750 exclusief BTW.

Wilt u gebruik maken van dit aanbod of wilt u meer weten?

Neem contact op met

Drs. Erna van der Weerd, Registerpsycholoog NIP / Arbeid & Organisatie
M: 06-23880245
ernavanderweerd@AdMova.nl
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www.admova.nl
Lijster 14
1722 DC  ZUID-SCHARWOUDE



specialist onregelmatige werktijden en ploegendiensten

AdMova werkt met deWerkdrukbalans 

De kleine lettertjes

Dit aanbod is geldig tot en met 31 december 2014.

Een team is een groep medewerkers van 2 – 50 personen die gewoonlijk samenwerken.

Op al onze aanbiedingen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze vindt u op onze
website.


