
Speciaal 

introductie-aanbod:

van € 149 voor

slechts €19
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Altijd 
deskundig 
advies 
voor het 
grijpen

Uw voordeel als abonnee:
M  Altijd actueel

M  Deskundig advies in gewone taal

M  Praktisch en compleet

M  Gratis persoonlijke helpdesk

M  Verdiepende HR-dossiers

M  Elke maand een nieuwsbrief

M  Minimaal 10% korting  op 
     HR-evenementen

Betrouwbare informatie 

voor nu en voor later

De HR-wereld staat nooit stil. Sowieso heeft 

u altijd te maken met nieuwe wetten en 

regels. Dat gaat van het Nieuwe Werken 

tot Werkkostenregeling en van directie tot 

Ondernemingsraad. Dan is een betrouwbaar 

naslagwerk onmisbaar. Voor u, maar ook voor uw 

collega’s.

Een fout is snel gemaakt

En dat kunt u juist in uw centrale functie niet 

gebruiken. Op het snijvlak van onder meer 

management, beloning, arbeidsrecht, sociale 

zekerheid, Arbo en vaak ook medezeggenschap 

kan dat namelijk grote persoonlijke gevolgen 

hebben voor de direct betrokken werknemer(s). 

Om maar te zwijgen van de gevolgen voor de 

organisatie!

Gratis helpdesk

En komt u er echt niet uit met de informatie in 

het praktijkboek? Dan kunt u kosteloos gebruik 

maken van de HR-helpdesk. Uw eerstelijns 

vragen worden binnen 48 uur beantwoord door 

onze deskundige redactie. Een gratis service, 

exclusief voor abonnees van het praktijkboek 

Onderneming & Personeel.

Het praktijkboek Onderneming & Personeel is een 
uitgave van Rendement Uitgeverij. 

Kijk op www.rendement.nl voor het complete 
aanbod van vakbladen, praktijkboeken 

en evenementen.
 

Rendement Uitgeverij 
Postbus 27020

3003 LA Rotterdam 
Telefoon (010) 243 39 33

Fax (010) 243 90 28
www.rendement.nl/pop



Speciaal 

introductie-aanbod:

van € 149 voor

slechts €19

Faxen is sneller: (010) 243 90 28
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Vraagbaak voor zowel werkgever 

als werknemer

Sollicitatie, contract, verzuim, beoordeling, 

opleiding, functioneren, ontslag…vanaf het begin 

tot het einde van een arbeidscontract bent u 

betrokken bij de werknemers van uw organisatie. 

Directie en management leunen sterk op uw 

kennis. U kunt het zich daarom niet veroorloven 

uw adviezen te baseren op onvolledige of 

verouderde kennis.

Voor én door HR-professionals

Om u bij de uitoefening van uw HR-taken 

te ondersteunen, heeft u er nu een nuttige 

kennispartner bij. Met het praktijkboek 

Onderneming & Personeel heeft u de kennis 

namelijk zelf altijd actueel op de plank staan – en 

dat voorkomt fouten. Dit handzame boek biedt u 

tips en adviezen voor een optimale positie tussen 

alle belanghebbenden. Onmisbaar op elke HR-

afdeling!

Altijd actueel

De HR-wereld 

staat nooit stil. 

Als aanvulling op 

het naslagwerk 

verschijnen 

daarom 

regelmatig 

supplementen 

en speciale 

themadossiers met 

checklists en modellen over bijvoorbeeld 

pensioen of arbeidsrecht. Daarnaast is er de 

maandelijkse e-mailnieuwsbrief en de gratis 

persoonlijke HR-vragenservice. Binnen 48 uur 

krijgt u antwoord op al uw HR-vragen.

Een stortvloed 
aan regels

Inhoud praktijkboek Onderneming & Personeel
Werving, selectie 
& aanstelling  
M Vacature
M Werving
M Selectie  
M Aanstelling

Arbeidsovereenkomst  
M Soorten arbeidsovereen-

komsten  
M Overige arbeids-

verhoudingen  
M Bepalingen in de 

arbeidsovereenkomst

Beloning  
M Wettelijke bepalingen  
M Beloningsvormen  
M Functiewaardering

Aanvullende 
arbeidsvoorwaarden  
M Vakantie, verlof & 

feestdagen  
M Vergoedingen, 

verstrekkingen & benefits  
M Spaarregelingen

Administratie  
M Administratieve 

verplichtingen  
M Belastingen & premies  
M Bijzondere administratieve 

verplichtingen

Functioneren  
M De functioneringscyclus  
M Motiveren  
M Werkverdeling & 

delegeren  
M Slecht functioneren 

aanpakken

Opleiding & ontwikkeling
M Organisatieontwikkeling 
M Persoonlijke ontwikkeling 
M Scholing & opleiding

Arbeidsomstandigheden 
M Wettelijke arboverplich-

tingen 
M Regels voor arbeidstijden 
M Controle & handhaving

Ziekteverzuim 
& re-integratie
M Verplichtingen bij ziekte 
M Verzuimbeleid 
M Re-integratiebeleid

Arbeidsongeschiktheid  
M Arbeidsongeschiktheids-

regelingen 
M Kosten van 

arbeidsongeschiktheid 
M Subsidiemogelijkheden

Medezeggenschap 
M Medezeggenschap-

verplichtingen 
M Rechten van medezeggen-

schapsorganen

Aansprakelijkheid 
& verzekeringen 
M Vormen van 

aansprakelijkheid 
M Verzuimkostenverzekering 
M Aansprakelijkheids-

verzekering

Ontslag 
M Opties bij ontslag 
M Bijzondere ontslagsituaties 
M Het afwikkelen van 

ontslag

Pensioen 
M Pensioenvormen 
M Soorten 

pensioenregelingen 
M Pensioenuitvoerders 
M Pensioenregeling 

aanbieden 
M Informatieplichten rond 

pensioen 
M Pensioenpremies 
M Pensioen & belasting

Uw garanties:

Maak gebruik van de antwoordkaart uit deze folder >>>
of ga naar: www.rendement.nl/pop

Met de aanschaf van het 

praktijkboek Onderneming & 

Personeel krijgt u een aantal 

keiharde garanties:

1. Bent u na ontvangst van 

het praktijkboek Onderne-

ming & Personeel om wat 

voor reden dan ook niet 

tevreden? U kunt het boek 

dan binnen veertien dagen 

retour sturen en betaalt 

helemaal niets!

2. U kunt uw abonnement 

op een later tijdstip altijd 

per direct beëindigen. 

Direct na ontvangst van uw 

opzegging stoppen wij uw 

abonnement. Dat is wel zo 

helder.

3. De redactie zorgt voor 

een actuele inhoud. Alle 

wijzigingen in wet- en 

regelgeving op het gebied 

van personeelszaken 

worden u regelmatig in de 

vorm van een supplement 

toegezonden. Zo weet u 

zeker dat alle informatie 

in het praktijkboek altijd 

actueel is.  

De prijs per pagina 

bedraagt in 2012 € 0,45. 

En natuurlijk betaalt u 

uitsluitend de ontvangen 

pagina’s met nieuwe of 

geactualiseerde informatie.

4. Tijdens uw abonnement 

kunt u voor eerstelijns 

advies per e-mail gratis een 

beroep doen op onze HR-

helpdesk. Wij garanderen 

dat u zo spoedig mogelijk 

antwoord krijgt op uw 

personeelsvragen.

5. De speciale HR-dossiers 

maken deel uit van uw 

abonnement. Regelmatig 

zal in deze speciale uitga-

ven een specifiek HR-on-

derwerp voor u behandeld 

worden. Kort en krachtig, 

praktisch en boordevol tips 

en adviezen. Voor deze 

HR-dossiers betaalt u de 

normale paginaprijs.

6. U ontvangt natuurlijk 

niet elke maand een 

supplement. Om u toch 

tussentijds op de hoogte 

te houden van de meest 

relevante HR-actualiteiten, 

ontvangt u maandelijks 

een nieuwsbrief per e-mail. 

Voor deze actuele informa-

tie betaalt u gewoon de 

prijs per geprinte pagina.

Ja, stuur mij het praktijkboek
Onderneming & Personeel
voor de prijs van slechts € 19.

Tevens abonneer ik mij op de supplementen tot 
schriftelijke wederopzegging. Binnen twee weken 
na ontvangst van het boek kan ik het retourneren 
en daarmee deze bestelling ongedaan maken.

Naam       m/v

Organisatie

Functie

Adres

Postcode   Plaats

Telefoon

Fax

E-mailadres

Datum     Handtekening

Genoemde prijs is exclusief BTW (6%) en verzendkosten.
Prijs hoofdwerk zonder abonnement € 149.

De oplossing 
voor elk 

HR-vraagstuk
haalt u in 
huis met 

deze 
bon
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