Outplacement
Soms is het onvermijdelijk dat u en uw werknemer uit
elkaar gaan, bijvoorbeeld in geval van disfunctioneren,
reorganisatie of onvoldoende doorgroeimogelijkheden
voor uw werknemer. Outplacement, in plaats van of
onderdeel van de gebruikelijke ontslagprocedure, kan
voor een werkgever op meerdere vlakken positief uitpakken. Daarnaast kunnen de gemaakte kosten vaak van een
eventuele transitievergoeding afgetrokken worden. Met
ons outplacementtraject bieden wij een oplossing op
maat. Wij gebruiken hiervoor moderne hulpmiddelen zoals een E-portfolio en een online zoekmachine voor het
verkrijgen van vacatures en stages. Daarnaast zetten wij
ervaren jobhunters in, waardoor wij zeer succesvol zijn in
het herplaatsen van uw werknemer. Meer dan 80% vindt
via ons een andere baan!

Trajectplan
Op basis van een uitgebreide intake inventariseren wij de
arbeidsmogelijkheden van uw werknemer. Aan de hand van
de verkregen inzichten stellen wij een concreet trajectplan op
voorzien van een realistisch tijdschema. In dit trajectplan worden individuele stappen beschreven die noodzakelijk zijn om
uw werknemer naar een passende baan te begeleiden. Na afsluiting van elke stap of tenminste om de 2 maanden wordt de
voortgang gerapporteerd en worden de vervolgstappen beschreven.

Trajectuitvoering en herplaatsing
In de eerste fase helpen we het verlies van baan en collega’s
te ‘verwerken’ door middel van het beantwoorden van belangrijke vragen. Als uw werknemer klaar is voor de arbeidsmarkt,
begeleiden wij uw werknemer naar een nieuwe baan. Extra
aandacht gaat uit naar de motivatie van uw werknemer en het
aanleren van nieuwe vaardigheden en sollicitatietechnieken.
Dit is van belang om uw werknemer concurrerend te positioneren ten opzichte van andere sollicitanten. Wij kennen de
arbeidsmarkt goed en onderhouden nauwgezet contact met
potentiele werkgevers. Na herplaatsing houden we contact om
de duurzaamheid van de herplaatsing te waarborgen.

MCZ - Schakel naar Werk
staat voor een klantgerichte en resultaatgerichte
samenwerking. Wij onderscheiden ons door een
creatieve en effectieve
aanpak.
Wij denken mee in kansen,
mogelijkheden en oplossingen maar verliezen
daarbij het doel en de
wettelijke kaders niet uit
het oog. We zijn duidelijk
en vertalen de vraag van
de klant direct naar onze
dienstverlening. Om die
reden garanderen wij: MCZ
is de schakel naar werk!
MCZ werkt vanuit 3
vestigingen: Terneuzen,
Roosendaal en Raamsdonksveer maar ons werkgebied is geheel ZuidNederland. We bezoeken
desgewenst uw werknemers ook thuis of bij u op
de zaak.

Interesse?

Werkgebied
MCZ heeft vestigingen in Zeeland en West-Brabant, maar we
bezoeken uw werknemers ook thuis. We hebben gespecialiseerde outplacementcoaches en arbeidsdeskundigen in dienst
met veel ervaring en arbeidsmarktkennis in de regio.

Kijk op www.mcz.nu of
bel vrijblijvend naar
0115-615671

MCZ staat voor:
 Afspraak is afspraak
 Deskundig advies
 Persoonlijke aanpak
 Goede bereikbaarheid
 Transparant

