
DE EERSTE STAP NAAR DUURZAAM WERK

RE-INTEGREERT  CONSULTEERT  HERPLAATST

Intakegesprek
Tijdens een intakegesprek stellen we samen vast wat 
uw (arbeids)mogelijkheden zijn. Naar aanleiding hiervan 
maken we een outplacementplan op.

Oriëntatie
Door gesprekken, eventueel aangevuld met testen, 
vormen we een helder beeld van de beroeps- en 
arbeidsmarkt-oriëntatie.

Kennis en vaardigheden
We coachen u op vaardigheden zoals sollicitatie- en 
presentatietechnieken en brengen u kennis bij over 
(oriëntatie) op de arbeidsmarkt. Belemmeringen 
worden aangepakt door scholing of stage, of een 
WerkErvaringsPlaats.

Begeleiding
We bieden intensieve bemiddeling naar passend werk. 
Het grote netwerk van MCZ in de arbeidsmarkt levert 
vaak succes op. Daarnaast faciliteren we zelfstandig 
zoeken via JobPort. 

Nazorg
Bij plaatsing op een andere functie biedt MCZ tijdelijke 
nazorg.

De aanleiding voor outplacement kan bijvoorbeeld zijn een 
re-organisatie bij uw werkgever. U wordt dan gedwongen belangrijke 
nieuwe keuzes te maken. Outplacement ondersteunt u bij het zoeken 
van nieuw werk en net zo belangrijk: bij het maken van een meer 
bewuste keuze welk soort werk het best bij u past. Het outplacement-
traject van MCZ biedt u een persoonlijke en deskundige begeleiding.
De loopbaanbegeleiders van MCZ zetten zich met hart en ziel in om te 
bereiken dat u zo snel mogelijk nieuw werk vindt.

OUTPLACEMENT

HOE HET WERKT
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WAAROM MCZ?
Sterk pakket met aanvullende mogelijkheden
Outplacement is voor de meeste mensen geen prettige bezigheid. 
MCZ begrijpt dat en neemt u dit zoveel mogelijk uit handen. Met ons 
outplacementpakket en onze intensieve begeleiding wordt u zoveel mogelijk 
ondersteund in de zoektocht naar nieuw werk. Daarnaast kunnen wij extra 
ondersteuning verzorgen in het accepteren van het verlies van uw baan 
en collega’s en u aanvullende loopbaanonderzoeken aanbieden wanneer 
gewenst of noodzakelijk.

Intensieve begeleiding
Tijdens het gehele traject is er wekelijks telefonisch of persoonlijk contact met 
u. We monitoren de vooruitgang en hebben oog voor uw emoties en valkuilen. 
Door hier actief op in te spelen, wordt de kans op succes vergroot.

Focus op talent en ontwikkeling
We bieden u sollicitatie- en presentatietrainingen en delen kennis over goede 
online zichtbaarheid en werkwijzen van recruiters. Zo bereiden we u optimaal 
voor op de arbeidsmarkt. Daarnaast begeleidt MCZ u bij het ontdekken en 
verder ontwikkelen van uw talenten en kwaliteiten.

Ons brede netwerk
MCZ heeft nauw contact met gerenommeerde werving- en selectiebureau’s 
en HR afdelingen van veel bedrijven in de regio. Deze contacten komen vaak 
goed van pas. Samen met ons brede netwerk in de Zeeuwse, Brabantse 
en Rotterdamse arbeidsmarkt en goede contacten met het UWV, zorgt dit 
regelmatig voor snelle successen.

Hoge klanttevredenheid
Het succes van ons outplacementtraject is ook af te lezen aan de hoge 
tevredenheid van onze klanten. Dit uit zich al jarenlang in duurzame relaties. 
Daar zijn we trots op.

Intensieve begeleiding en uitgebreide ondersteuning in 
uw zoektocht naar nieuw werk 

Aandacht voor uw talenten en kwaliteiten

Goede kans op het vinden van een nieuwe baan







UW OPBRENGST

UW INVESTERING
Een succesvol outplacementtraject 
kost tijd, geld en veel inspanning. 

Wij verwachten van u de bereidwilligheid 
en motivatie om actief mee te doen aan 
het traject. We maken bij aanvang samen 
duidelijke afspraken en leggen deze vast 
in het outplacementplan. Vanuit dit plan 
gaan we samen systematisch aan de 
slag om de doelstelling te bereiken. 

Outplacement zal een forse 
tijdsinvestering van u vragen, maar 
wel voor de goede zaak, namelijk een 
nieuwe baan!

Kijk voor meer informatie op

www.mcz.nu

MCZ Zeeland
Eikenlaan 4
4576 BL Koewacht
Koen: 06-10367777
Alexander: 06-38240023
info@mcz.nu

MCZ Roosendaal
Burgerhoutsestraat 12
4701 EL Roosendaal
Koen: 06-10367777
Alexander: 06-38240023
info@mcz.nu

MCZ Raamsdonksveer
Oeverkruid 13
4941 VV Raamsdonksveer
Koen: 06-10367777
Alexander: 06-38240023
info@mcz.nu 


