
Waarom wachten tot morgen? 
Start vandaag met het 
inzichtelijk maken van uw 
belangrijkste kapitaal; DE MENS.



u inzicht krijgt in al uw kansen en risico’s. Voor ieder 
onderdeel een aparte specialist inschakelen is niet meer 
nodig. Fitale kijkt zowel van binnenuit als van buitenaf naar 
uw organisatie en de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en 
zorgt ervoor dat de gehele menskant inzichtelijk is. Fitale 
geeft u grip op uw medewerkers en weet welke koers u het 
beste kunt varen, want de mens is uw belangrijkste 
arbeidskapitaal.

Het is belangrijk om te weten waar de kansen en risico’s 
liggen rondom uw medewerkers. De wet- en regelgeving, 
sociale gebeurtenissen en omstandigheden op de 
arbeidsmarkt veranderen namelijk continu. Gelukkig heeft 
u een netwerk aan adviseurs. Maar is het hierdoor nog wel 
overzichtelijk? Welke van al deze verschillende adviseurs 
heeft een totaaloverzicht van al deze veranderingen? 
Fitale verbindt alle informatie rondom uw medewerkers 
met elkaar door middel van de Fitale Adviesscan, waardoor 

U krijgt inzicht en grip op uw grootste arbeidskapitaal; DE MENS.
U kunt direct aan de slag met kansen om snel (meer) winst te behalen.
U kunt direct zorgen dat risico’s aangepakt worden.
U krijgt van ons een plan van aanpak dat u verder helpt.
U kunt gebruikmaken van ons netwerk.
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De visie van Fitale

‘Maak geen verschil, 
maar wees het verschil’

Vijf redenen om niet langer 
te wachten met de adviesscan:



Gek genoeg was er tot 2014 nog niemand die dit deed. Fitale 
zag kansen en sindsdien helpen wij organisaties inzicht te 
krijgen in hun meest waardevolle kapitaal; DE MENS. Door 
de juiste gegevens aan elkaar te koppelen worden er 
mogelijk verschillende nieuwe links gelegd, die andere 
adviseurs niet zullen leggen, zoals;

• tevreden medewerkers versus bevlogen medewerkers;
• huidige arbeidscontracten en het kunnen vinden van 
 goed personeel;
• RI&E, aansprakelijkheidsverzekering bedrijven en de 
 wetgever;
• kort verzuim ontstaan door cultuur en leiderschap 
 binnen de onderneming;
• subsidies en een vergrijzend personeelsbestand;
• CAO en het voldoen aan de verplichtingen.

Wij maken de kansen en 
bedreigingen rondom uw 
medewerkers inzichtelijk.  

Het model dat meerwaarde biedt 

Het Fitale Inzichtmodel:

Fitale Adviesscan

Deze wordt uitgevoerd op basis van de bedrijfssituatie, 
waaruit duidelijk naar voren komt waar de organisatie staat 
op het totale HR-beleid. 

Een accountant geeft advies over uw geldzaken, een jurist 
wijst u op de wet- en regelgeving en een verzekerings-
adviseur bekijkt of u goed verzekerd bent. Iedere adviseur 
heeft zijn eigen expertise, maar wie koppelt al deze 
adviezen aan uw organisatie? Wie zorgt ervoor dat de 
kansen en risico’s rondom uw personeel inzichtelijk zijn? 
Juist, dat doet Fitale.

Fitale staat in het midden van alle adviseurs. Door ons 
inzichtmodel kunnen wij juist wél de koppeling maken 
tussen alle partners die op het gebied van personeel en 
arbeid aan uw onderneming verbonden zijn. 
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Wilt u weten of er in uw organisatie 
aanwezige kansen & risico’s zijn? 
De scan geeft een duidelijk en helder inzicht. 



Om een compleet beeld van de menskant van de organisatie te krijgen hebben we 
informatie van u nodig. U ontvangt van ons een link van de Fitale Advies portal.
Zo krijgt u toegang tot een digitale vragenlijst zodat u deze volledig kunt invullen, 
daarnaast vragen wij u om o.a. gegevens te uploaden in onze portal, zoals 
personeelsbestand, functieprofielen, arbeidscontracten, verzuimprotocol etc. 

Wat speelt er binnen uw organisatie? We zullen in gesprek gaan met uw medewerkers, 
leidinggevenden en directie. In deze gesprekken zullen we de status van de duurzame 
inzetbaarheid van uw medewerkers en uw organisatie in kaart brengen. 

Aan de hand van de aangeleverde gegevens en de gevoerde gesprekken zal er een 
analyse gemaakt worden van de HR-bedrijfsprocessen en duurzame inzetbaarheids-
status van uw organisatie en medewerkers. Deze analyse zal worden opgenomen in het 
adviesrapport samen met een bondige samenvatting en een duidelijk plan van aanpak.

1. Van inzicht naar overzicht

2. Duurzame meting

3. Analyse fase

Krijg in 5 stappen inzicht 
in uw kansen & risico’s  
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In het plan van aanpak staan adviezen. Bij de uitvoering hiervan staat u er niet alleen 
voor. Samen met u zullen we de vervolgstappen bepalen. U kunt natuurlijk gebruik-
maken van providers uit uw eigen netwerk maar ook van providers van Fitale. Deze zijn 
zorgvuldig geselecteerd en gecontracteerd.

U ontvangt het adviesrapport met daarin de analyse van uw organisatie. Het advies 
wordt aan de directie gepresenteerd.

4. Digitaal adviesrapport

5. Uitvoering plan van aanpak

Meer inzicht in 
uw kansen en risico’s?
Maak een afspraak: 
+31 (0)40 - 304 15 16 of welkom@fitale.nl



(Bron: Gallup Consulting, onderzoek onder 125 worlds top organisations.)
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“Dankzij Fitale hebben wij voor het eerst echt al onze 
processen die betrekking hebben op ons kostbaarste goed, 
t.w. onze mensen, goed in beeld. Het heeft ons meer inzicht 
gegeven in wat nog onze aandacht nodig heeft en wat we 
prima voor elkaar hebben. Wij willen graag goed werkgever-
schap laten zien en doen er zoveel mogelijk aan om ons 
personeel gemotiveerd, betrokken en inzetbaar te houden. De 
scan van Fitale Advies helpt je daar mee op weg. Fitale denkt 
mee, alsof ze deel uit maken van onze eigen organisatie en 
komen gevraagd en ongevraagd met tips en adviezen die 
meer dan welkom zijn. Wat ons betreft levert het niet alleen 
veel inzicht en informatie op aangaande je personeel, maar 
ook laat het je zien of er nog kostenreductie mogelijk is. Wat 
ons betreft dus zeker een aanrader.”

“Fitale heeft voor Komma de Fitale Adviesscan uitgevoerd. Zij 
voeren deze scan op een professionele manier uit waardoor 
het echt de diepte in gaat. De scan gaf een duidelijk beeld van 
wat we hebben op personeelsgebied, zowel “harde” als de 
“zachte” kant. Vervolgens werd duidelijk dat we op een aantal 
zaken verbeteringen moesten doorvoeren om niet verrast te 
worden in de toekomst. Dit alles was helder en duidelijk 
uiteengezet in een praktisch plan van aanpak. Vervolgens 
bespreekt Fitale de resultaten zo dat er concrete vervolgstap-
pen komen met gedegen partners. Een échte aanrader voor 
ondernemers die meer inzicht willen in hun personeelszaken!”

KOMMA
Stef Bogers
Meneer d’n directeur Wist u dat…

HYDROCARE
BRABANT WATER

Lars Kuipéri
CEO Hydrocare Holding

-37%

+21%

-41%

+22%

…wanneer u gaat van tevreden naar bevlogen medewerkers, dit het 
resultaat is?

• 37% minder verzuim;
• 21% hogere productiviteit;
• 22% meer winstgevendheid;
• 41% minder fouten. 

Het verschil willen maken tussen (on)tevreden en bevlogen werkne-
mers? Dat kan ook in uw organisatie!

↓ Verzuim ↓ Fouten↑ Productiviteit ↑ Winstgevendheid



“Met heel veel enthousiasme zijn we aan de slag gegaan met 
de scan van Fitale , wat een energie komt er vrij als zij aan de 
slag gaan! Het heeft ons veel inzicht gegeven waar we mee 
bezig zijn en waar we staan met onze onderneming  met 
betrekking tot onze medewerkers en op het gebied van wet- 
en regelgeving.

De scan wordt mooi en duidelijk samengevat en daaraan 
gekoppeld een duidelijk actie plan. Dit alles is gebundeld in 
een duidelijk en handzaam boekwerk. Natuurlijk dachten wij 
dat we veel al keurig in orde hadden, maar op sommige 
vlakken bleek uit het actieplan dat we best extra aandacht en 
ondersteuning konden gebruiken.

Om deze stappen te maken, zijn we aan de slag gegaan om 
alles in lijn te brengen met de huidige tijd. Dit zijn we aan het 
doen met diverse organisaties uit het netwerk van Fitale.

Wij zijn heel veel wijzer geworden en we zullen de komende 
periode zeker gebruiken om met zijn advies en actieplan alles 
op orde te maken, waar we natuurlijk ons voordeel mee 
kunnen doen.”

LAMBERT 
AUTOSCHADE

Imke Verhoeven – Brouwers
Directie

Meer inzicht in uw kansen en risico’s? 

Een gesprek of afspraak plannen?
Wij geven uw menselijk 
kapitaal graag meer waarde.

Bel +31 (0)40 - 304 15 16 of
mail naar welkom@fitale.nl



Uw bedrijf is het waard!

Een gesprek of afspraak plannen?
Wij geven uw menselijk 
kapitaal graag meer waarde.

Bel +31 (0)40 - 304 15 16 of
mail naar welkom@fitale.nl

+31 (0)40 - 304 15 16
welkom@fitale.nl
fitale.nl


