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Als mens ben ik open, toegankelijk, innovatief en streef ik met humor en 
daadkracht naar verbeteringen en besparingen. Sedert de Wet 
Verbetering Poortwachter heeft de wetgeving en de pragmatische 
benadering rond verzuim/ en Arbowetgeving me nooit geleidt tot het 
oprichten van Verzuim Onder Controle. Verzuim Onder Controle geeft de 
regie van verzuim-, maar vooral preventiebeleid terug aan de 
onderneming. Mijn achtergrond op het gebied van Personeel en 
Organisatie maakt dat ik vanuit een praktisch en pragmatische visie werk. 
Ik durf de stelling aan dat afgesproken doelstellingen altijd gehaald 
worden. 

   
 Naam Patrick Hendriks 
 mobiel 06 – 18 41 03 67 
 E-mail p.hendriks@verzuimondercontrole.nl 
   

 

  Activiteiten 
 2010 – heden  Oprichter Verzuim Onder Controle 

Bedrijf dat met een innovatieve aanpak inzake verzuimbeheersing zorgt voor duurzame 

verbeteringen. Insteek is dat verzuim vaak een keuze is die wordt ingegeven door 

omstandigheden binnen het bedrijf of in de privésituatie. Door een integrale en maatgerichte 

aanpak succesvolle resultaten. Naast lager verzuim, hogere medewerkerstevredenheid ook 

besparing tot 50% op de arbodienstverlening. 

Organisaties die gebruik maken van Verzuim Onder Controle zijn o.a. Velopa, Eerste Kamer, 

InFolio, Mead Johnson en HP.   

 2014 - heden  Category Buyer Human Resources bij Solvint Supply management 

Tactische Inkoop van HR-gerelateerde diensten en producten. Diverse Tenders, aanbestedingen 

en projecten. 

 2014 - 2014  Senior Inkoop Adviseur 

Voor de Gemeente Eindhoven de aanbesteding van de inhuur van derden verzorgd. 
 

 2013 - 2014  Senior Purchaser HR - NPR 

Aanbesteding recruitment, projectteam ‘Hire 2 Retire’ en daarnaast tariefonderhandeling met 
Adecco en het leveranciersmanagement voor inhuur- en flexleveranciers. 

  

 2010 - 2013  Projectleider en P&O adviseur 

Bij de Eerste Kamer der Staten Generaal was ik P&O-adviseur en heb ik als projectleider een rol 
gehad bij  de aanbesteding van Arbodienstverlening (Inkoop) en revisie van de CAO voor 
ambtenaren van de Staten Generaal. 

 
  Lidmaatschap(pen) / overige activiteiten  
 2014- heden  Bestuurder Coöperatieve Arbodienst Arboregionaal 

Secretaris/ Penningmeester 
 

Cu r r i cu l u m Vi t ae /  
por t f ol i o 
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 Hobby Sport 

Tennis en in de sportschool. 
  Touch-O-Music 

Optreden als zanger en gitarist in diverse samenstellingen.  


