Kennispartners
Ik wens u veel
personeel…..

Kostenbesparing
door ChainWise
procesoptimalisatie

Onderscheid door
scherp oog en uniek
50-50 concept

De economie ontwikkelt zich nog ongunstiger
dan werd voorspeld. De werkgelegenheid neemt
daardoor sterker af dan voorzien, aldus blijkt uit de
arbeidsmarktprognose zoals het UWV deze onlangs
heeft uitgebracht.

Procesoptimalisatie lijkt in deze barre economische
tijden het toverwoord. Niet door de organisatie
dicht te slaan met talloze regels en initiatief
ontmoedigende controles. Nee, juist de omgekeerde
weg is bewezen succesvol. Vastleggen is zinvol en
noodzakelijk, eenvoud randvoorwaardelijk.

In de wereld van werving- en selectiebureaus is
MTselect een frisse en vernieuwende verschijning.
Met een getraind oog voor de juiste match, koppelen
eigenaresse Martine Schulte, haar vader Ton Valk
en de andere adviseurs met veel succes ervaren
professionals op mbo- hbo- en academisch
niveau aan de juiste opdrachtgever.

Roerige tijden voor u als ondernemer en uw
personeel. Het gevolg van de sombere vooruitzichten
is dat verschillende van u inmiddels zover zijn dat
ingrijpen in het personeelsbestand onontkoombaar is
geworden. Op het moment dat deze conclusie wordt
getrokken ontstaat al snel de vraag wie er van uw
personeelsleden dan voor ontslag in aanmerking zou
moeten komen. En dan wordt het lastig.
U bent ook maar een mens en niets menselijks is
u vreemd. U heeft daarom vast een voorkeur om
bepaalde medewerkers juist wel of juist niet mee te
nemen in de noodzakelijke ontslagronde. Nadat u zich
enigszins heeft verdiept in het oerwoud aan regels dat
is opgesteld om een ontslagvergunning via het UWV
wegens, zoals dat heet, bedrijfseconomische redenen
te krijgen, komt u al snel tot de conclusie dat er zoiets
bestaat als een afspiegelingsbeginsel.
In grote lijnen betekent dit afspiegelingsbeginsel
het volgende. Om te komen tot de juiste selectie
moet u per wederzijds uitwisselbare functie de
personeelsleden in leeftijdsgroepen indelen waarna
degene die het kortst in dienst is in de groep met
de meeste personen als eerste voor ontslag in
aanmerking zou moeten komen. Begrijpt u het nog?
Wellicht niet en dat geldt voor velen.
In de praktijk, zo leert mijn ervaring als werkgeverslid
van de ontslagadviescommissie bij het UWV, gaat
het hier (vaak) mis. De economische noodzaak om in
deze barre tijden één of meerdere personeelsleden te
moeten ontslaan wordt meestal nog wel aangetoond.
De juiste personeelsleden voor ontslag voordragen
is echter zo ingewikkeld dat het nogal eens
voorkomt dat door een verkeerde interpretatie van
de regels geen vergunning wordt verkregen voor de
voorgedragen persoon.
Een ontslagvergunning aanvragen is voor u als
ondernemer al geen pretje. Het vervolgens niet
ontvangen van een vergunning is echter nog vele
malen vervelender. Natuurlijk, het voor ontslag
voorgedragen personeelslid kan blijven, maar of
iedereen daar nu zo gelukkig mee moet zijn? Ik weet
het niet.
Een ontslagvergunning aanvragen doet u hopelijk
maar een enkele keer in het bestaan van uw
onderneming. Laat u zich derhalve vooraf goed
voorlichten en beter nog tijdens de procedure bijstaan
door een ervaringsdeskundige. Bijvoorbeeld één van
onze adviseurs.

BART VELNER

Automatisering
ChainWise Procesoptimalisatie is ontworpen
om administraties te ondersteunen en te
vereenvoudigen. De webbased softwareoplossing
automatiseert menselijke handelingen zonder de
medewerkers te beperken bij de uitvoering van
hun taken en verantwoordelijkheden. ChainWise
optimaliseert het proces vanaf het eerste contact
met een prospect tot en met de facturatie van een
gerealiseerd project of geleverde dienst.
Lage investering
ChainWise Procesoptimalisatie maakt het eenvoudig
taken en verantwoordelijkheden overzichtelijk
vast te kunnen leggen, evenals het registreren
van werkzaamheden en bestedingen. Ook het
monitoren van de acquisitie en het ondersteunen
van het volledige verkoop- en realisatieproces is
realiseerbaar met een relatief lage investering en
zonder ingrijpende veranderingen in de organisatie.
Dat moet als muziek in de oren klinken van
ondernemend Nederland.
Succesvol ondernemen
Wanneer u als ondernemer met één druk op de
knop inzicht heeft in commercie en capaciteitsbeslag,
doorlooptijden en opbrengst, wordt succesvol
ondernemen een stuk gemakkelijker. Yuri de Lugt,
general manager ChainWise: ‘Met ChainWise bent ú
in control, u stuurt op basis van actuele informatie.
De bedrijfsprocessen worden transparanter, u
vergroot moeiteloos de declarabiliteit. ‘
Kostenbesparing
Yuri de Lugt vervolgt: ‘ChainWise Procesoptimalisatie
biedt alle functionaliteit die noodzakelijk is voor
een hedendaagse, vaak projectmatig werkende
organisatie. Het functioneert volgens de logica van
doelmatig projectbeheer en is volledig gebaseerd
op de wensen en eisen van de praktijk. ChainWise
Procesoptimalisatie ondersteunt de gehele keten
in het bedrijfsproces. Eén van onze belangrijkste
doelstellingen is het minimaliseren van de
handmatige handelingen en het maximaliseren van
de efficiëntie van uw bedrijfsvoering. Kortom, het
realiseren van kostenbesparing.
Kijk voor meer informatie op www.chainwise.nl.’

YURI DE LUGT, GENERAL MANAGER

De hoofdvestiging van MTselect zetelt in Den Bosch,
de tegenwoordige woonplaats van Martine, maar er
is een nadrukkelijke link met Twente. Haar vader Ton
Valk, gepokt en gemazeld in de (Twentse) wereld van
werving, selectie en training, bestrijkt vanuit Goor de
regio Oost-Nederland. “Door zijn enorme zakelijke
netwerk ligt er een vruchtbaar fundament in de regio
Twente”, zegt Martine Schulte. “En het mooie is: de
volksaard en de mentaliteit van de Tukker lijken
op die van de Brabander: nuchter, betrouwbaar,
geen blabla en hard willen werken.” Zowel Martine
als haar vader hebben het intuïtieve neusje voor
de juiste match, op grond van mensenkennis en
zorgvuldige screening. “Zo gaan we standaard bij de
opdrachtgever op bezoek, zodat we de sfeer en de
cultuur kunnen aanvoelen waarin een kandidaat moet
gaan werken.” Niet voor niets
heet het bedrijf MTselect: more to select. “Het is meer
dan zomaar selecteren.” MTselect rept in de eigen
slogan van ‘talent dat werkt’. Martine: “We volgen alle
vernieuwingen op de voet en vinden steeds weer het
juiste talent. Ongeacht de leeftijd, want talent gaat
om wat je kunt.” Tot dusverre zijn vrijwel alle selecties
een succes geworden. Daardoor hanteert het bedrijf
richting opdrachtgevers zonder dralen het unieke 5050 concept, als een soort van garantstelling. “Als we
een kandidaat plaatsen, betaalt de opdrachtgever ons
slechts vijftig procent”, legt Ton Valk uit. “Mocht blijken
dat hij of zij bevalt, dan wordt twee maanden later de
andere vijftig procent betaald. Functioneert hij of zij
om moverende redenen niet, dan is de opdrachtgever
ons niets extra’s verschuldigd.”
MTselect voert dan de hele procedure voor de
opdrachtgever opnieuw uit voor het resterende
percentage van vijftig procent. “Een zeer heldere en
inzichtelijke werkwijze”, aldus Ton Valk. “Het geeft
de zekerheid dat wij alles in het werk stellen om het
talent te vinden dat werkt.” Persoonlijke en heldere
communicatie daar draait het om bij het BrabantsTwentse bedrijf.
LinkedIn, Twitter, Facebook, Skype, een website zelfs
geschikt voor smartphones, QR-codes op visitekaart
en website. MTselect communiceert daadkrachtig:
”Want alle informatie is overal direct zicht- en
beschikbaar. De ideale verbinding dus met kandidaten
en opdrachtgevers”, aldus Martine Schulte.
Voor info: Martine Schulte: 06 - 214 53 041 en
Ton Valk: 06 - 538 12 010
Voor meer informatie zie: www.mtselect.nl
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