Ga voor
inzicht en
een eerlijk
beeld
U heeft veel
informatie over uw
bedrijf en hoort
verschillende
signalen. Het
Medewerkers
tevredenheids
onderzoek (MTO)
laat u precies zien
wat er speelt.
Het onderzoek is
anoniem en geeft
een eerlijk beeld.

Het Medewerkerstevredenheidsonderzoek.
	Goede start.
Door het MTO leert u de kracht en de kwaliteiten van het bedrijf
kennen. Het is een goede stap in het ontwikkelen van uw organisatie.
	Onderzoek.
Meestal doen wij een MTO met een vragenlijst in een beveiligde
omgeving op internet. Gewoon op kantoor. Een vragenlijst via de
post is ook mogelijk. Soms doen we onderzoek met interviews.
	Rapport.
U krijgt na het MTO een kort en bondig rapport. Met een uitgebreide
bijlage voor de liefhebbers. Wij staan buiten de organisatie en
daarom zijn onze analyse en conclusie onafhankelijk.
Uiteraard gaan wij discreet met uw gegevens om.
	Vervolgstappen.
Wij maken de situatie binnen uw bedrijf bespreekbaar. Zijn er
problemen op het gebeid van werkplezier, samenwerking of
communicatie? Dan denken wij mee over de vervolgstappen.
Gecertificeerd.
	
Dat zijn wij. Wij hebben regelmatig nascholing en zijn
daardoor op de hoogte van relevante ontwikkelingen.
Dat vinden wij belangrijk.
	Samenwerking.
	
Betrokkenheid en motivatie zijn belangrijk binnen een bedrijf.
Blijkt na het MTO dat u daarin kunt verbeteren, dan helpen wij u.
Binnen Rienks werken wij nauw met elkaar samen.
Daardoor helpen wij u snel op weg.
Waarom Rienks?
Maatwerk. Persoonlijk. Direct. Korte lijntjes. Kostenbesparend.
Snel. Op locatie. Meer weten over ons en wat we voor u kunnen
betekenen? We vertellen het u graag.

Ga voor het beste
Alles wat wij doen staat in het teken van gezondheid.
In balans zijn. Tussen lichaam en geest. Tussen je goed
voelen en beter presteren. Gezonde medewerkers
zorgen voor gezonde bedrijven. Daarmee wordt
gezondheid een managementinstrument van betekenis.
Wij zetten al onze kracht in om voor bedrijven
optimale condities te creëren voor een duurzaam
gezondheidsbeleid. Daarbij zijn we zeer vasthoudend en
prestatiegericht. Houden we van korte lijnen en gaan we
direct op ons doel af. Of het nu gaat om het ontwikkelen
van mensen of het verlagen van kosten.
Met onze specialisten brengt u uw HR-beleid naar een
hoger niveau. Dat is uw winst. We zijn het meest van
waarde, wanneer we medewerkers gezond houden.
En we samen nadenken over een veilig en prettig leef- en
werkklimaat. Op ons allerscherpst zijn we, als het gaat
om verzuim. Beleid maken op basis van feiten.
Hierbij is onze dienstverlening er op gericht om
medewerkers op een duurzame wijze te reïntegreren.
Wij vinden én behouden de topvorm van
medewerkers. En daarmee voor bedrijven.
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