Mijn naam is Jules Verschure ben 48 jaar oud en ben sinds 1998 werkzaam in de P&O wereld. Mijn
fundament betreffende P&O is gelegd bij de werelds grootste, Adecco, en Nederlands grootse,
Randstad, uitzendbureaus. Met als laatste opdrachten van 2000 t/m 2006 bij Adecco als regio
directeur bij Philips Semiconductors te Nijmegen . In 2006 ben ik gestart met Verschure P&O Advies
omdat ik het 1 op 1 contact met verschillende werkgevers en werknemers miste. Daarnaast miste
ik ook het adviseren en ondersteunen van de verschillende werkgevers maar vooral het zelf
uitvoeren van P&O werkzaamheden miste ik het meest. Zelf het onderscheidt maken voor de
verschillende werkgevers die ondersteuning zoekt voor zijn P&O beleid.
In de afgelopen 10 jaar ben ik bij opdrachtgevers belast met het adviseren en ondersteunen van het
management/directies bij de ontwikkeling, implementatie en uitvoering van het personeels- en
organisatiebeleid en het uitvoerende van werkzaamheden met betrekking tot personeelsbegeleiding
zoals;








verzuimbegeleiding Wet Poortwachter,
loopbaanbegeleiding,
ondersteuning bij organisatievraagstukken,
adviseert bij het oplossen van conflicten en herplaatsingen en legt zo nodig een dossier
hierover aan,
Ondersteunt en adviseert managers bij een correcte uitvoering van de gemaakte afspraken
op het gebied van personeelszorg en arbeidsvoorwaarden, zoals bij het afsluiten en naleven
van arbeidsovereenkomsten, bij werving en selectie, ontslag en honoreringsaspecten
uitvoeren van reorganisaties,

Mijn uitdaging ligt in:
Ondernemers ontzorgen van hun P&O vraagstukken groot of klein. Waardoor een ondernemer zich
volledig kan richten op zijn/haar bedrijf. De afgelopen 10 jaar heeft Verschure P&O Advies
aangetoond dat de manier van werken zoals wij dat bij verschure P&O Advies uitvoeren aanslaat.
Bij het binnen halen van Verschure P&O Advies krijgt u de beschikking over specialisten die u
deskundig en doelgericht terzijde staan. Waar bij uw bedrijfsbelang altijd vooropstaat. Naast het
oplossen van uw vragen kijken wij altijd verder om zo te voorkomen van mogelijke andere risico’s op
P&O vlak.
Schroom niet om te bellen om nader kennis te maken, kost niets en ik neem iets lekkers mee voorbij
de koffie. Want we bestaan niet voor niet 10 jaar, dat moet gevierd worden.
Met vriendelijke groet
Jules Verschure
T 0641657485

