DIENSTVERLENING

Personeel
Advies wet- en regelgeving
Sociaal Ondernemen
Waarom Podium24?
Wenst u informatie over de voor- en nadelen van diverse soorten dienstverbanden, of bent u benieuwd naar de
mogelijkheden op het gebied van werkgeverssubsidies? Podium24 maakt er werk van en helpt u met al uw
personele vraagstukken op het gebied van wet- en regelgeving.
Het hoort bij onze rol als werkgeverservicepunt; u voorzien van de juiste informatie om uw personeelsvraagstuk zo goed
mogelijk te kunnen invullen. Door op het juiste moment, vaak bij aanvang, uw personeelszaken goed te regelen,
bespaart u uzelf niet alleen een hoop werk, tijd én geld, maar creëert u ook duidelijkheid. Voor uzelf én voor uw medewerkers. Podium24 adviseert en begeleidt u bij de te ondernemen stappen, óf brengt u in contact met de betreffende
instantie die u verder kan helpen.

Onze diensten:
Podium24 als adviseur
Podium24 zoekt voor u uit welke regels en subsidies van toepassing zijn op het gebied van personeel of brengt u in
contact met de instantie die u verder kan helpen. Of het nu gaat om een no-risk polis, een proefplaatsing met arbeidsdeskundig onderzoek of een mobiliteitsbonus, Podium24 maakt er werk van en onderzoekt in samenwerking met
diverse partners wat de mogelijkheden zijn voor ú.
Podium24 als uitvoeringsinstantie namens de gemeente
Podium24 handelt als uitvoeringsorganisatie uw aanvraag voor (forfaitaire) loonkostensubsidie af
U vraagt de loonkostensubsidie aan voor een werknemer als deze minder dan het minimumloon kan verdienen. Door de loonkostensubsidie wordt u als werkgever gecompenseerd voor het verlies aan productiviteit van
een werknemer.
Podium24 handelt als uitvoeringsorganisatie uw aanvraag voor uitstroomsubsidie af
U vraagt de uitstroomsubsidie aan voor een werknemer als deze vanuit een Participatiewetuitkering of een door de
gemeente gesubsidieerde baan de overstap maakt naar regulier werk.
Op onze website www.podium24.nl vindt u onder ‘werkgeversvoorzieningen’ diverse aanvraagformulieren.
Podium24 als toegangskanaal en intermediair
Podium24 helpt u op het gebied van jobcoaching en werkplekaanpassingen door u te voorzien van informatie en
door u te koppelen aan de betreffende instantie die u verder kan helpen.

Werkwijze / kosten:
Werkgevers kunnen kosteloos gebruik maken van onze adviesrol en werkzaamheden op het gebied van wet- en
regelgeving. Wanneer u zich bij ons meldt, uw wens of probleem kenbaar maakt en ons van de benodigde gegevens
voorziet, gaan wij graag voor u aan de slag! Valt uw vraag niet onder onze reguliere dienstverlening maar kunnen wij u
wel van dienst zijn, dan dragen wij op basis van uw wensen zorg voor een plan van aanpak inclusief prijsofferte ter
akkoord.

Aan de slag!
Heeft u naar aanleiding van deze informatie vragen of
wenst u een persoonlijk advies? Kijk voor meer informatie
op www.podium24.nl of bel ons op (043) 3-50-60-70 en wij
maken er werk van!
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