Aalsmeer - 11 mei 2020
Persbericht: SieV, VLC & Partners en Pyxus Advies gaan intensieve samenwerking
aan
MKB Branchevereniging Schoonmaken is een Vak! (SieV), VLC & Partners en Pyxus Advies
richten samen het SieV Personeel en Verzuim Loket op. Werkgevers in de
schoonmaakbranche hebben in toenemende mate behoefte aan advies en begeleiding bij
zieke werknemers. SieV heeft ervoor gekozen om hiervoor een partnership aan te gaan met
VLC & Partners in combinatie met Pyxus Advies. De risico adviseur VLC & Partners heeft
jarenlange ervaring op o.a. het vlak van werkgever- werknemersadvies. Pyxus Advies is
betrokken vanwege de kennis & expertise op gebied van complex verzuim in combinatie met
de jarenlange ervaring in de schoonmaakbranche.
Siev Personeel en Verzuim Loket
MKB werkgevers hebben niet vaak met langdurig verzuim te maken, maar als dit zich
voordoet hebben zij behoefte aan praktische hulp. Daarom heeft VLC & Partners in cocreatie met Pyxus Advies het SieV Personeel en Verzuim loket opgericht. Alle leden van het
SieV kunnen hier terecht met hun vragen over (dreigend) verzuim van werknemers.
Direct voordeel
VLC & Partners en Pyxus Advies vinden dat je juist in deze coronatijd oog moet hebben voor
het welzijn van je werknemers. Om alle leden van het SieV in deze ongebruikelijke tijden te
ondersteunen, kunnen hun werknemers gebruik maken van een aantal online programma’s
(thuiswerken, eenzaamheid, coronastress) die beschikbaar gesteld worden door
VLC&Partners.
______________________________________________________________________
Over SieV
MKB Branchevereniging Schoonmaken is een Vak!, kortweg SieV, zet zich o.a. in voor een
betere CAO, inkoopvoordelen voor leden bij diverse partners en leveranciers en bevordert de
kennisdeling en samenwerking tussen leden. Dit wordt ook gewaardeerd door de leden.
Sinds de oprichting in 2012 is ons ledenbestand inmiddels gegroeid tot meer dan 200 leden.
Vol vertrouwen kijkt de vereniging uit naar de toekomst, waar we nog veel mijlpalen zullen
bereiken.
www.siev.info
Over VLC & Partners
VLC & Partners is dé Nederlandse risicomanager op het gebied van risicomanagement,
verzuim, pensioen en private insurance. Ons team van risicomanagers staat dagelijks als
partner naast onze klanten. We verkennen, voorkomen en waar nodig verzekeren we alle
mogelijke bedrijfs-, medewerkers- of organisatierisico's.
www.vlc-partners.nl
Over Pyxus Advies

Pyxus Advies ondersteunt werkgevers op gebied van complex verzuimvraagstukken, van
dossier tot beleidsniveau. Daarnaast voert Pyxus Advies arbeidsdeskundige onderzoeken uit
en zet re-integratie spoor 2 trajecten in via netwerkpartners.
www.pyxus.nl
___________________________________________________________________
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