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Al meer dan 26 jaar zijn wij gespecialiseerd in individuele outplacement en re-integratiebegeleiding.
Wij kunnen bogen op een zeer ruime ervaring en hebben gewerkt met alle functie, leeftijden,
omstandigheden en opleidingsniveaus.

Onze kennis is breed omdat wij voor mij dan 250 opdrachtgevers projecten mochten uitvoeren. Wij
zijn actief in alle bedrijfssectoren en kennen de arbeidsmarkt. Daarom kunnen wij snel schakelen en
bij marktontwikkelingen en loopbaanveranderingen.

Onze trajecten zijn individueel en zijn gebaseerd op respect, flexibiliteit en resultaat. Door onze
maatwerkaanpak zijn wij in staat om iedere cliënt in datgene te voorzien wat nodig is om de
persoonlijke doelstellingen te realiseren. Onze trajecten hebben een duur van 3, 6 of 9 maanden.

Met ons landelijk netwerk van werklocaties zijn wij altijd in de buurt van onze opdrachtgevers en onze
cliënten.

Met onze individuele begeleiding leveren wij hoge resultaten. Met een vaste consultant vanaf het
begin van het traject en de optie om de sessies ook bij de cliënt uit te voeren zorgen wij voor
flexibiliteit, maatwerk en voor resultaat.

PEOPLE INVESTMENT

Door de unieke combinatie van 6 perfect op
elkaar aansluitende componenten zorgen wij
voor een hoog rendement.
Een sterk samenspel van persoonlijke
begeleiding, maatwerk individuele training,
praktijkgerichte counseling, situationele
mentoring, praktijktoetsing, jobsearch en onthe-job counseling.
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26 jaar ervaring in alle sectoren.
Individuele begeleiding.
Sessies op onze locaties of bij cliënten thuis.
Permanente training en coaching.
Hoge resultaten en borging van resultaat.
Vaste consultant voor het gehele traject.
Wekelijkse sessies.
Afstemming op de persoonlijke situatie.
Actieve jobsearch.
Werklocaties door het hele land.
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Resultaten:

- Anders denken en anders handelen.
- Omzetten negatief naar positief.
- Bewustwording van het eigen gedrag.
- Loslaten oude patronen.
- Bewustwording van kwaliteiten en valkuilen.
- Effectiever communiceren.
- Betere positie op de arbeidsmarkt.
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Wij onderscheiden ons door:
- Individuele begeleiding ook bij grotere groepen.
- Begeleiding van alle functies.
- Flexibiliteit in begeleidingsduur en locaties.
- Doelgerichte maatwerkaanpak.
- Ook voor medewerkers met beperkingen.
- Permanente coaching en training.
- Continue vergaring van vacatures.
- Sessies op onze locaties of bij onze cliënten thuis.
- Persoonlijke nazorg.
- Begeleiding bij het starten van een eigen bedrijf.
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INDIVIDUELE TRAINING
De individuele training heeft tot doel het verrijken van kennis over
menselijk gedrag, de wijze waarop we communiceren en overkomen,
het geven en ontvangen van feedback, de persoonlijke presentatie en
het gebruik van social media. De sessies zijn individueel en worden
afgestemd op de persoonlijke situatie. Daardoor kan er doelgerichter
gewerkt worden aan de eigen ontwikkeling en de positie op de
arbeidsmarkt.

PERSOONLIJKE COACHING
De persoonlijke coaching zorgt voor een intensieve behandeling van
alles aspecten ten gunste van de herpositionering op de arbeidsmarkt,
zoals het bewust worden van het eigen gedrag en de gevolgen hiervan,
de persoonlijke presentatie, een brug slaan tussen het heden en de
toekomst, omgaan met lastige situaties, het versterken van de
vaardigheden, aansluiting van kennis en ervaring bij de nieuwe situatie
en het effectief communiceren.
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SIMULATIE
Er zal veel praktijksimulatie plaatsvinden. Vooral de afstemming op
vacatures en het voeren van effectieve en persoonlijke sollicitatiegesprekken komt uitvoerig aan bod. Er wordt gebruikt gemaakt van
onder andere video.

.

PRAKTISCHE MENTORING
Mentoring heeft tot doel om praktisch om te leren gaan met aspecten
die een belemmering (kunnen) zijn. Ook komen de persoonlijke
(lichamelijke/geestelijke) omstandigheden, gezin/familie, financiën,
rouwverwerking, boosheid, etc. ruimschoots aan de orde.
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@SUPPORT
Via @support bieden wij de mogelijkheid om via e-mail, sms, whatsapp
of telefoon overleg te hebben. Het gaat hier om acute behandeling van
situaties, klankborden, brainstormen of de mogelijkheid tot toetsing.
@support is ook beschikbaar buiten kantooruren.

.

NAZORG EN BORGING
Om het gewenste resultaat te bereiken en dit ook te borgen is er
nazorg. Hierbij wordt gekeken naar de praktische ontwikkeling op de
werkplek (on-the-job-coaching) en worden potentiele blokkades
opgelost.
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