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COÖRDINATIE EN BEGELEIDING VAN

Re-integratie en
Outplacement

“HET DRAAIT Om ú!”
Hiervan blijven wij de werknemer overtuigen tijdens het gehele 
proces. Samen met de re-integratiecoach wordt vastgesteld
wat belangrijk voor hem is bij het vinden van ander werk.
Vragen die daarbij aan de orde komen, zijn onder andere:
> “wat zijn mijn intrinsieke waarden?”
> “waar liggen mijn persoonlijke drijfveren?”
>  “hoe kan ik ze gebruiken om op een praktische manier weer
     invulling te geven aan werk?” 

Uiteindelijk is het werknemer zelf die ‘de gordijnen open moet 
doen om te zien dat de zon ècht nog wel schijnt’.

SOLLICITATIEBEGELEIDING
Soms zoekt een werknemer liever op eigen kracht naar een 
andere baan maar vindt hij het desondanks nuttig om hulp te 
krijgen bij het formuleren van zijn sollicitatiebrief en CV of bij
de voorbereiding van het sollicitatiegesprek. 
Wij stellen hem in de gelegenheid om dit via e-mail c.q. tele-
fonisch contact òf tijdens een persoonlijk gesprek te doen 
zodat wij hem van een passend advies kunnen voorzien.

ONTSLAGVERWERkING
Ontslagvergoeding kan onderdeel uitmaken van de genoemde 
begeleidingstrajecten, maar ook een op zichzelf staand doel 
vormen. In dit geval staan wij samen met de werknemer nadruk-
kelijk stil bij het verwerken van zijn ontslag en de gevoelens die 
dit bij hem oproept. Hierover (kunnen) praten is belangrijk om 
ontslag goed te kunnen verwerken. Het voeren van persoonlijke 
gesprekken kan daarom helpen bij het ‘loskomen’ van de 
beëindigde baan. Dit kan op diverse manieren en aansluitend 
op de persoonlijke voorkeur van de werknemer.

Sollicitatiebegeleiding: € 75,-  per uur 
Ontslagverwerking: € 75,-  per uur

Alle genoemde bedragen zijn exclusief 21% BTW. 

Eén traject duurt 6 maanden plus 2 weken i.v.m. vakantiedagen. 
Daarbij geldt dat indien de werknemer binnen deze termijn een 
betaalde baan vindt, 10% bonus aan u gefactureerd wordt plus
de helft van elke maand die iemand eerder dan vooraf overeen-
gekomen aan de slag gaat. 

mEER INFORmATIE?...
Waarwilisiswerk - Gooi & Vechtstreek
Postbus 81, 1400 AB  Bussum

info@waarwilisiswerk.nl
www.waarwilisiswerk.nl
Mobiel: 06-16385028

Ons aanbod

mensen zijn heel verschillend. De één is een prater, de ander 
een doener. De één heeft recentelijk nog gesolliciteerd, de 
ander heeft dat nooit hoeven doen. En de één is onlangs bij u 
in dienst getreden, de ander werkt al vijfentwintig jaar voor u. 

Vertrouwen hebben in de andere partij hebben en zich veilig voelen, 
zijn voor een werknemerbij belangrijk, bij zijn re-integratie- of 
outplacementproces. Daar tegenover staat, dat er keuzes gemaakt 
moeten worden en dat ook de werknemer inspanningsverplich-
tingen heeft. Het gekozen traject is dus zeker niet vrijblijvend voor 
hem. De werkgever formuleert de opdracht en in samenspraak 
met de werknemer moet een trajectplan worden opgesteld om de 
doelstelling te behalen. 

In de hieronder vermelde tarievenlijst bieden wij een aantal bege-
leidingsmogelijkheden aan die als richtlijn kunnen dienen.

TypEN EN RICHTpRIjzEN DIENSTVERLENING
Re-integratietraject: € 3.500,- 
Outplacementtraject: € 3.250,- 



Re-integratie is het weer deelnemen of laten deelnemen aan 
het maatschappelijke leven, met name de terugkeer van zieke 
of ontslagen werknemers in het arbeidsproces.

RE-INTEGRATIEpLAN  In overleg met de werknemer stellen wij een 
re-integratieplan op. Daarin staat stapsgewijs beschreven wat hij 
concreet gaat doen om weer aan het werk te kunnen gaan en op 
welke wijze wij hem daarbij ondersteunen.

INSTRUmENTEN  Samen met de werknemer bepalen we welke 
instrumenten nodig zijn om samen dat doel te bereiken. Vragen als 
> “wie bent u en wat vindt u belangrijk in uw leven?”
> “welke beroepen passen bij u?”
> “heeft u een cursus of (bij)scholing nodig?”
spelen daarbij een rol.

RUImTE  Sommige werknemers hebben de behoefte om eerst 
te praten over de nieuwe situatie en zijn gevoelens daarbij.  
Ook daar maken wij ruimte voor door ons als luisterend oor 
op te stellen. 

OpDRACHTEN  De werknemer geven wij opdrachten mee die 
betrekking hebben op, bijvoorbeeld, vaardigheden met betrekking 
tot het solliciteren. Vervolgens bespreken wij de resultaten en 
verbeterpunten met hem.

kORTE LIjNEN  Zodra de werknemer een vacature aantreft die zijn 
interesse wekt, nemen wij zo mogelijk direct telefonisch contact 
op met de werkgever.  

WERkpLEkkEN  Wij helpen de werknemer werk te vinden dat aan-
sluit bij zijn kennis, vaardigheden en mogelijkheden. 
Dat kan plaatsvinden via een WerkOPSTARTplek of een leerwerk-
plek terwijl hij een opleiding volgt. Dit alles geschiedt in overleg 
met zijn huidige werkgever.

Een voorbeeld uit de praktijk: al jarenlang werkt uw werk-
nemer met plezier voor u en nog altijd is hij trots op wat hij 
dagelijks op de werkvloer presteert. Hij heeft zelfs aanvullende 
opleidingen en cursussen voor zijn vak gevolgd en functioneert 
naar ieders teveredenheid.
plotseling moet u hem noodgedwongen mededelen dat zijn 
aloude werkzaamheden voor hem zullen stoppen.
Samen met de werknemer onderzoekt u of hij alsnog op enige 
wijze in zijn huidige job kan blijven functioneren. Uiteindelijk 
blijkt dit helaas niet mogelijk te zijn...

WAT NU?...
Niemand kan het de werknemer kwalijk nemen dat hij tijd nodig 
heeft om één en ander te verwerken. Bovendien gaat iedere indivi-
duele werknemer op zijn eigen wijze met problemen om.

Maar na enige tijd dient zich het moment aan dat de teleur-
gestelde werknemer de draad weer moet oppakken door zich te 
gaan focussen op kansen en mogelijkheden, zoals:

> re-integratie, waarbij het soms mogelijk is om in een andere
functie bij zijn huidige werkgever terug te keren;

> outplacement, omdat re-integratie niet mogelijk is gebleken en
dus gezocht moet worden naar een andere werkgever.

Vanzelfsprekend heeft de werknemer daarbij behoefte aan onder-
steuning en coaching.

Hiernaast worden de begrippen ‘re-integratie’ en ‘outplacement’ 
nader toegelicht en wordt beschreven op welke wijze wij invulling 
geven aan de begeleiding en coördinatie van beide processen.

Outplacement is het - voor rekening van de werkgever -  
opvangen, begeleiden en adviseren van werknemers, die om 
wat voor reden dan ook, een andere passende werkkring of 
toekomstbestemming moeten vinden.

ONDERSTEUNING  De wijze waarop wij de werknemer ondersteunen 
tijdens het solliciteren, verschilt niet met die van het re-integratie-
traject.

zELFWERkzAAmHEID  Outplacement vergt een grotere mate van 
zelfwerkzaamheid van de werknemer om onder advies en bege-
leiding van onze adviseurs, die over een grondige kennis van de 
arbeidsmarkt beschikken, een nieuwe werkkring te verwerven.

VERSCHILLEN  Bij outplacement speelt ontslagverwerking een 
minder grote rol en heeft de werknemer al redelijk goed voor ogen 
wat hij wenst ten aanzien van zijn nieuwe baan. De afstand tot 
(anderssoortig) werk is minder groot dan bij een re-integratie-
traject en de werknemer stelt zich zelfstandiger op.

Het is ook mogelijk om outplacement na het ontslag aan te 
bieden.

Re-integratieDe praktijk Outplacement




