
“Personeel vormt het hart van een 
bedrijf; goed werkgeverschap is 
daarom een must. Daar dragen wij 

graag een steentje aan bij”, aldus Linda van der 
Aa (SPL€NDID Salarisdiensten). “Of het nu gaat 
om in-, door- of uitstroom, arbeidsjuridische of 
arbeidsvoorwaardelijke vragen, verzuim, coaching, 
salarisadministratie, schuldhulpverlening of 
loopbaanontwikkeling; bij het Personeelskompas 
bieden we in alle gevallen ondersteuning aan”, gaat 
Nike Burhenne (MB Personeel en Verzuim) verder. 
Het collectief kun je het beste vergelijken met een 
P&O-afdeling, al gaan ze nog net een stapje verder. 
“De P&O’er is de huisarts, wij zijn de specialist”, 
aldus Monique Teeuwen (You Are Bright). 
De enthousiaste dames willen ondernemers graag 
ontzorgen. “Met één telefoontje is de hulp van één 
van onze professionals al geregeld. We beschikken 
allemaal over meer dan twintig jaar werkervaring, 
waardoor we alle expertise in huis hebben. We 
weten precies wie bij welke klus past; dat is 
onze grote kracht”, vertelt Liesbeth Mulder (MB 
Personeel en Verzuim). Monique Teeuwen vult 
aan: “We staan allemaal voor hetzelfde; we houden 
van korte lijnen, zijn praktisch ingesteld en gaan 
voor een persoonlijke benadering.” 

Op het gebied van personeel verandert er continu 
van alles. “De werkgever moet investeren in zijn 
relatie met de medewerker”, legt Nicole Raijer 
(Linea Rechta) uit. “Maar denk ook aan de Wet 
Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid 
Vangnetters (BeZaVa), ook bekend als de 
Modernisering Ziektewet, die vorig jaar is inge-
voerd. De financiële betrokkenheid van werkgevers 

is vergroot en per 1 januari j.l. betaalt de onder-
nemer een hogere gedifferentieerde premie als er 
meer flexwerkers in de Ziektewet of WIA komen”, 
voegt haar collega Sandra in ’t Zandt (Linea Rechta) 
daaraan toe.  
 
Investeren in personeel kan op diverse manieren, 
denk bijvoorbeeld aan hulp bij financiële proble-
men van een van de medewerkers. Inge Sprengers 

(Uw verzuimcoach): “Reageer als werkgever proac-
tief op deze problemen hetgeen een positief effect 
zal hebben op het ziekteverzuim van deze mede-
werker en op de voortgang van het werkproces.” 
“Maar denk ook aan oudere medewerkers”, springt 
Suzanne Meems-Poeth (Anders loopbaancoaching) 
bij. “We moeten allemaal steeds langer blijven wer-
ken. Als medewerker en werkgever moet je klaar 
zijn voor de professionele toekomst. Bij zwaardere 
beroepen is het bijvoorbeeld wijs om na te denken 
over een ouderenbeleid. Zorg ervoor dat iedereen 
graag naar het werk komt en blijft komen.” 
 
De dames komen iedere maand bij elkaar om 
kennis te delen, zodat iedereen altijd op de hoogte 
is van actuele zaken. Daarnaast wordt ook de klant 
op laagdrempelige wijze geïnformeerd via een zo-
genaamde lunchsessie. “Ondernemers worden dan 
bijgepraat over nieuwe wetgevingen en ze kunnen 
van gedachten wisselen met collega-ondernemers. 
Wij versterken niet alleen elkaar, maar ook onze 
klanten”, besluit Nike Burhenne. 
 
Neem voor meer informatie over het Personeels-
kompas contact op met een van de professionals of 
mail naar info@personeelskompas.nl  «

   Maak kennis Met het PersoneelskoMPas:

‘Altijd een professional bij de hand’
Eén aanspreekpunt voor ontelbaar veel vragen over personeelszaken, dat is het Personeelskompas. 
MB Personeel en Verzuim, SPL€NDID Salarisdiensten, Linea Rechta, Uw Verzuimcoach, 
Anders loopbaancoaching en You Are Bright Training & Coaching vormen dit Venlose collectief. 

MB Personeel en VerzuiM
Nike Burhenne & Liesbeth Mulder 
Kaldenkerkerweg 20, 5913 AE Venlo 
Telefoon 077 - 396 89 88 
E-mail info@mbpersoneelenverzuim.nl 
www.mbpersoneelenverzuim.nl 
 
sPl€nDiD sAlArisDiensten 
Linda van der Aa & Sandra van Meer 
Hogekampweg 34, 5913 TS Venlo 
Telefoon 06 - 228 918 33 (Linda) 
E-mail info@splendidsalarisdiensten.nl 
www.splendidsalarisdiensten.nl 

 lineA rechtA 
mr. Nicole Raijer & mr. Sandra in ‘t Zandt 
Postbus 168, 5900 Venlo 
Telefoon 06 - 347 442 11 (Nicole) 
E-mail advies@linearechta.nl 
www.linearechta.nl 
 
uw VerzuiMcoAch 
Inge Sprengers 
Kaldenkerkerweg 20, 5913 AE Venlo 
Telefoon 06 - 814 103 18 
E-mail inge.sprengers@uwverzuimcoach.nl 
www.uwverzuimcoach.nl 

 AnDers looPBAAncoAching 
Suzanne Meems-Poeth 
Telefoon 06 - 579 941 95 
E-mail suzanne@andersloopbaan.nl 
www.andersloopbaan.nl 
 
You Are Bright – coAching, 
trAining & interiM hr
Monique Teeuwen
Telefoon 06 - 267 396 96
Email info@yab-tc.nl
www.yab-tc.nl

“We weten 
precies wie bij 

welke klus past”
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