
 

 
 

  

 

 

Hebben we voldoende vaardigheden in huis? 
In deze veranderlijke tijden wordt het weer extra duidelijk hoe belangrijk het is dat medewerkers 

flexibel inzetbaar zijn. Er is in een rap tempo een nieuwe werkelijkheid gekomen waarin we op een 

andere manier met elkaar (samen) werken en waarbij soms vaardigheden door een reorganisatie weg 

vallen. Het gestructureerd volgen van deze ontwikkelingen en het blijven matchen met de 

organisatiebehoeften is vaak een grote uitdaging. 

 

Alympus heeft een tool die organisaties helpt om ‘het overzicht’ te hebben van de inzetbaarheid van 

hun medewerkers. Deze inzetbaarheidsmonitor maakt inzichtelijk welke kennis en vaardigheden in 

huis zijn in verhouding tot de gewenste situatie. Hierdoor is direct duidelijk waar de ‘gaps’ zich 

bevinden en waar op moet worden bijgestuurd. 

 

Nieuwsgierig geworden hoe de monitor uw organisatie ook verder kan helpen? Wij staan voor u klaar 

voor een vrijblijvende (online) demo. 

Tom Bok, Director HR bij Mission Critical Solutions over de monitor: “De inzetbaarheidsmonitor biedt 

ons de ideale ondersteuning om het functioneren van medewerkers transparant te monitoren en te 

sturen op continue verbetering. De met elkaar gemaakte afspraken zijn eenvoudig in de monitor vast 

te leggen en leidinggevenden ontvangen e-mail signaleringen om zo de afspraken op te kunnen 

volgen. Het verhogen van het functioneren van alle medewerkers is zelfs een KPI voor 2020 

geworden. Meerdere malen per jaar staat dit onderwerp op de agenda van het Directieteam.  

 

 

   

 



 

 

 

Ontwikkelingstrajecten met A+O subsidie 

 

Het A+O fonds Metalektro heeft nog steeds interessante subsidie mogelijkheden voor het 

ontwikkelen van medewerkers.  

 

Alympus biedt diverse beproefde gesprekstechniek trainingen aan om organisaties te helpen bij het 

behalen van hun gestelde doelen. Deze trainingen zijn grotendeels te bekostigen met de ‘ontwikkel 

jezelf’ subsidie.   

 

Training ‘omgaan met veranderingen’ 

De coronatijd brengt grote veranderingen met zich mee. Voor medewerkers maar ook voor 

leidinggevenden. Omgaan met deze veranderingen en de bijhorende onzekerheden kan een grote 

uitdaging zijn. Helemaal wanneer het voor jou als leidinggevende ook een onzekere periode 

betreft. 

 

Alympus biedt nu een speciale trainingsdag aan voor leidinggevende waarbij zij tips en tricks 

aangeleerd krijgen in sociale vaardigheden, die helpen om deze veranderingen goed te kunnen 

begeleiden. 

 

De training wordt georganiseerd voor groepen van 4 - 6 deelnemers. Kosten voor de training zijn   

€ 595,- excl. BTW per deelnemer, excl. reiskosten trainer* (voor 90% van de kosten kan subsidie 

aangevraagd worden dus feitelijke kosten zijn slechts € 59,50!). 

* wanneer de training in-company, op uw eigen locatie, gegeven kan worden. Voor andere opties 

kunt u informeren naar de alternatieve prijzen. 
 

Ondersteuning 

Hulp nodig bij het aanvragen van de beschikbare subsidies? Wij kunnen u ontzorgen in het gehele 

(administratieve) traject van aanvraag tot declaratie. Wilt u meer informatie of wellicht heeft u 

interesse in een persoonlijk goed gesprek hierover, bel 023 557 41 92 of mail info@alympus.nl 
gerust. 

 

 



  

 

 

 

Aanvullend geboorteverlof (wet WIEG) 
 

Per 1 juli 2020 is de regeling rondom geboorteverlof uitgebreid. Het kabinet wil hiermee zorgen 

voor o.a. een gelijkwaardige behandeling van mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt. 

  

Partners hadden na de geboorte reeds recht op verlof voor eenmaal het aantal werkuren per 

week. De werkgever moet het loon tijdens dit verlof volledig doorbetalen. Deze betaalde 

verlofdagen moeten binnen 4 weken na de geboorte van het kind opgenomen worden. 

  

Vanaf 1 juli kunnen werknemers in loondienst ook nog tot 5 weken aanvullend (deels) betaald 

geboorteverlof opnemen na een bevalling van hun partner. Ook voor dit verlof is de arbeidsduur 

per week het uitgangspunt. 

  

Lees meer over het aanvullend geboorteverlof op de website van het UWV. Wilt u ondersteuning bij 

het aanvragen van de vergoeding of bij het verwerken van deze wetswijziging in uw 

arbeidsvoorwaardenregeling? 

Stuur dan een mail naar info@alympus.nl of bel ons op 023 557 41 92.  

 

 

 



 

 

Producten en diensten  

 Interim management; projecten en tijdelijke vervanging 

 Abonnement Alymp@s; HR- / Payroll services 

 Training en Coaching; ontwikkelen inzetbaarheid 

 Inzetbaarheidsmonitor; web based management tool 

Kijk op onze site voor meer informatie 

 

 

 

 

Wilt u onze nieuwsbrieven blijven ontvangen? 
  

Wilt u op de hoogte blijven van deze 

ontwikkelingen? Dan hoeft u niets te doen. Wilt u 

deze nieuwsbrieven niet meer ontvangen, dan 

kunt u zich uitschrijven onderaan dit bericht.  

 

Voor meer informatie bel 023 557 41 92 of stuur 

een e-mail naar info@alympus.nl 
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