
Alles in één
EERSTE HULP VOOR 

AL JOUW ONDERNEMERSZAKEN



Als ondernemer weet je hoe belangrijk het is
dat je personeel gezond is en blijft.  
Jouw praktijk loopt nou eenmaal beter als 
iedereen met plezier aan het werk is.

Goed personeel is goud waard, dat weten we
allemaal. Je kunt je praktijk niet runnen zonder de
optimale inzet van je personeel. Gezonde en
gemotiveerde medewerkers presteren beter en je wil 
daar natuurlijk graag aan bijdragen, maar het
ontbreekt je vaak aan tijd en kennis.

De wetgeving rondom verzuim en arbeidsongeschiktheid is 
complex en aan verandering onderhevig. Je kunt als  
ondernemer in de zorg onmogelijk van alles op de hoogte zijn.

Omdat je wel alles goed wil regelen heeft je praktijk een  
partner met kennis nodig. Inzet met Zorg heeft alles in huis 
om jouw onderneming optimaal te ondersteunen. Wij zorgen 
ervoor dat de zaken rondom je personeel goed geregeld zijn.

arbodienst

Je kent je personeel als geen ander
en een groot deel van de verzuimbe-
geleiding kun je zelf het beste. Dat 
bespaart heel wat kosten.
Als er langdurig verzuim dreigt, kun 
je op ons rekenen. Jij en jouw zieke 
werknemer staan er niet alleen voor: 
wij helpen je het complete
verzuimprobleem aan te pakken en
op te lossen. Gezondheidsklachten
staan voor ons niet gelijk aan
arbeidsongeschiktheid.
 

p &o - ondersteuning

Is er ruzie op de werkvloer? Weet je
niet goed raad met de aankomende
functioneringsgesprekken? Heb je het
gevoel dat je overal alleen verantwoor-
delijk voor bent? 

Naar alle waarschijnlijkheid is jouw
onderneming niet groot genoeg om
zelf een P&O-deskundige in dienst te
nemen. Daarom kun je voor lopende
vraagstukken een beroep doen op onze
P&O-professional. Door onze ge-
combineerde dienstverlening is onze 
P&O adviseur goed ingevoerd in jouw 
dossier.

juridische 
ondersteuning

Heb je behoefte aan advies van een
deskundige? Onze arbeidsjurist is
bereikbaar voor overleg. Zo loopt hij
bijvoorbeeld je bestaande arbeidsover-
eenkomsten na en controleert deze op 
onregelmatigheden. Of hij stelt een  
arbeidsovereenkomst op. Laagdrempelig 
ondernemersadvies, vaak telefonisch. 

Nog nooit waren alle diensten verenigd in één bedrijf; nu wel.
Door onze unieke structuur is het ook in ons belang dat jouw
verzuim laag blijft.

Daarnaast kunnen wij het personeels-
reglement onder de loep nemen en 
zo nodig aanpassen en de secundaire 
arbeidsvoorwaarden opstellen. 

loonadministratie

Voldoet het standaardcontract dat je
op de site vond van je beroepsvereni-
ging? Zijn de laatste CAO aanpassingen 
juist doorgevoerd? Welk loon betaal 
je door bij ziekte en verlof? Dat zijn 
ingewikkelde vragen waar je als onder-
nemer niet altijd direct een antwoord 
op hebt. En dat hoeft ook niet. IMZ is 
vanzelfsprekend op de hoogte van alle 
regels en zorgt dat je loonadministra-
tie klopt. 

Wij weten dat een klein foutje op een 
salarisstrook helaas grote gevolgen 
kan hebben voor jouw onderneming. 
Loonadministratie lijkt een eenvoudig 
klusje, maar niets is minder waar.

Inzet met Zorg:

regie op  

uw personeel

Inzet met Zorg is een personele 
dienstverlener met een arbodienst.  
Ook verzorgt IMZ je loonadminis-
tratie en biedt P&O en juridische 
ondersteuning.



inzetmetzorg.nl

Inzet met Zorg is ontstaan vanuit de wens om werkgevers in medische
ondernemingen te ondersteunen. Voor een (groeiend) bedrijf in het
MKB is een goede regie op personeel belangrijk. Werkt een personele 
dienstverlening niet sneller en slimmer als er meerdere diensten onder 
één dak huizen. Het antwoord daarop is volmondig ja.

IMZ is niet alleen een arbo- en reïntegratiedienst, maar regelt ook je
loonadministratie en biedt juridische en P&O-ondersteuning. Op deze
manier houden we een goede regie op alle zaken rondom je personeel.
Het (para)medische bedrijf is ons specialisme waardoor we exact op de
hoogte zijn van de ins and outs van deze branche.
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