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De organisatie en de medewerker gaan nog goed, maar bij de medewerker komen er wat
vragen of alles wel goed benut wordt
Er is sprake van vragen als: zit ik nog op de goede plek, waar wil ik naartoe, wat zijn mijn
talenten, kom ik helemaal tot mijn recht etc
Er zijn geen doorgroeimogelijkheden voor een medewerker
Wegens reorganisatie of bezuiniging moeten er medewerkers afvloeien en je wilt als
organisatie deze medewerkers helpen om elders goed terecht te komen
De houdbaarheidsdatum is simpelweg verstreken
Uit elkaar gaan is vaak een lastig proces

HOE ZOU HET ZIJN ALS
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De ex-medewerkers goede ambassadeurs worden
De medewerkers tijd krijgen een nieuwe geschikte baan te vinden
Er met de medewerker gemakkelijker over zijn of haar vertrek gepraat kan worden
Vertrekkende medewerkers als dank voor bewezen diensten op deze wijze iets heel
waardevols meegegeven kan worden
Medewerkers die dat willen ondersteund kunnen worden om als zelfstandige verder te gaan
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Praktijkgerichte 1-op-1 sessies, gecombineerd met skype en/of telefoon, mail
Reflectie en bewustwording
Aandacht voor verwerking en acceptatie
Inzage middels een Persoonlijkheidsanalyse in o.a. drijfveren, talenten, motivatie,
kwaliteiten, voorkeuren voor communicatie, omgeving en aansturing, aanleg voor
competenties en valkuilen
Kernwaarden analyse
Beroepen en Activiteitenvoorkeuren Interesse Analyse
Capaciteiten test
Self-assessment
Vertaling van persoonlijkheid, ervaring en ambitie naar onderscheidend cv
Heldere profilering, ook op social media
Persoonsprofiel en arbeidsmarktprofiel
Oriëntatie op arbeidsmarkt

Loopbaan
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Gerichte opdrachten op gebied van o.a. ontsluiting netwerk, vacatures, bedrijven, werving &
selectie bureaus, elevator pitch
Voorbereiden en evalueren gesprekken en daadwerkelijk solliciteren
Toegang tot ons netwerk
Voortdurend gelegenheid tot contact gedurende de looptijd van het traject
Begeleiding bij on-boarding, en nazorg

DIT LEVERT HET OP
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Goed afscheid middels een gestructureerd (verwerkings-)proces
Rust, zelfvertrouwen, zelfverzekerdheid en verbeterd zelfinzicht
Kennis van eigen drijfveren, talenten en (on-)mogelijkheden
Kunnen maken van onderbouwde keuzes
Gerichte en duidelijke positionering op de arbeidsmarkt
Verhoogde kans op nieuw werk
Ambassadeurs voor de organisatie
Beperking van geld-, tijd- en energieverlies
Transparantie en versnelling inzake vervanging

TIJD & INVESTERING: RETURN ON HUMAN INVESTMENT
De gemiddelde doorlooptijd voor dit programma is 4 à 5 maanden
De investering in tijd voor de deelnemer is ongeveer 40 uur, inclusief de 1-op-1 sessies
De investering in geld bedraagt 5.500 euro, inclusief alle analyses en testen

DOELGROEP
Speciaal voor iedere medewerker, in alle lagen van een organisatie
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Wij garanderen resultaat en gaan door tot dat bereikt is
Jarenlange ervaring in managementfuncties in (internationale) bedrijfsleven; “Been there”
Brede praktische en theoretische achtergrond en opleidingen in o.a. psychologie,
gedragskunde, coachen, bedrijfskunde, en mediation
Wij besteden een deel van onze omzet aan permanente opleiding en training
Trackrecord op gebied van groeps- en individuele coaching van het management van
organisaties
Specialisten op het gebied van ontwikkeling van (persoonlijk) Leiderschap
Jarenlange ervaring, als gebruiker en trainer, met de TMA methode
Constructief confronterend, gericht op groei en ontwikkeling
Wij bieden ieder traject tegen een vaste prijs aan

Outplacement
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