
Een dergelijk traject komt oorspronkelijk uit de VS. Uit onderzoek blijkt dat ontslag één van de meest 

stressvolle situatie is die een mens kan meemaken. Verlies moet verwerkt worden en zie hier het ontstaan 

van outplacement.

Werkwijze

Na vrijblijvende kennismaking, stellen we een plan van aan-

pak op. Wat is precies nodig? Hierbij beschikken we over in-

strumenten als een professionele vacaturezoeker, jobhunters 

en bijvoorbeeld assessments. We zetten alleen instrumenten 

in, als die bijdragen aan succes.

Als eerste bepalen we de zoekrichting. We zijn altijd actueel 

en weten waar er tekorten zijn of juist waar het moeilijk is 

om een baan te vinden. We creëren een realistische 

zoekrichting. Hierbij staat de kortste weg naar werk centraal. 

We houden rekening met afspraken uit een eventueel sociaal 

plan.

Vervolgens benaderen we de arbeidsmarkt. De medewerker 

wordt getraind om op het ‘sollicitatieniveau’ te presteren. 

Veel cv’s worden gescand door een recruitbot. Ook zijn er 

veel verschillende kanalen waarlangs een baan gevonden 

wordt. We kennen ze allemaal, sterker nog we weten welk 

kanaal het meest effectief is. Dit kan per medewerker  
verschillen.

Om de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten, gaan we 

in gesprek met onze jobhunter en zetten we ons netwerk 

in. DIM heeft contact met bedrijven en organisaties. Als we 

geen contact hebben, dan zorgen we wel voor contact via ons 

uitgebreide netwerk en plegen we acquisitie.

Bij ons gaat een dergelijk traject niet alleen over de snel-

heid bij het verkrijgen van een baan maar óók onder meer 

over verliesverwerking. Wanneer we merken dat het verlies 
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Outplacement

het verkrijgen van een nieuwe baan in de weg zit, 

zetten we coachingstechnieken in. Eventueel kan de 

medewerker gebruik maken van onze psychologe in 

die gespecialiseerd is in verliesverwerking. 

Werknemer

Wel verlangen we van de werknemer een actieve en 

meewerkende houding. Ons uitstroompercentage is 

gemiddeld boven de 80% (uitstroom binnen een half 

jaar). We dienen dus wederzijdse belangen: 

de medewerker wil een baan en wij willen de 

uitstroom hoog houden. Dit betekent een commit-

ment bij de start van ons traject. Van beide partijen. 

We spreken elkaar hier ook op aan.

Start

Per direct is altijd mogelijk. Beeldbellen is mogelijk 

(AVG-veilig) en we beschikken in onze regio over 

flexkantoren.

Groepsoutplacement

Een individueel traject is altijd maatwerk. Deze 

training kunnen we ook via workshops doen en de 

medewerkers zo goed mogelijk voor te bereiden op 

hun sollicitatie-activiteiten. We trainen ondermeer op 

het in kaart brengen van vaardigheden, capaciteiten 

en inzicht krijgen in kwaliteiten. Door een persoonlijke 

benadering leren zij onderscheidend te solliciteren.
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In een Spoor-2 traject gaan we op zoek gaan naar een re-integratieplaats buiten de oorspronkelijke werkgever. 

Dit kan op vele manieren: stage, werkervaringsplaats, detachering of wellicht een tweede contract.

Hoe starten we?

Indien de arbeidsdeskundige geadviseerd heeft een 

Spoor-2 traject in te zetten, wacht er dan niet te lang mee. 

Uiterlijk 6 weken na eerstejaarsevaluatie moet u al gestart 

zijn. 

Plaatsen op werk doen we binnen de kaders van de WvP. 

Omdat we allemaal opgeleid zijn als casemanager ver-

zuim, weten we welke consequenties er zijn als er stappen 

worden gezet.

Binnen deze kaders denken we met u mee en stimuleren 

we u regie te houden in het traject. We doen dit door onze 

(actuele) kennis te delen en activerend naar het traject 

(mee) te kijken.

Aanpak

In het kort is onze aanpak als volgt:

• Intakegesprek en trajectplan

• Maximaal 8 weken oriënteren 
 met als resultaat een zoekprofiel
• Arbeidsmarktbenadering net zo lang 

 tot een maximaal resultaat is behaald

Succesvolle re-integratie wordt behaald door 

samenwerking met betrokken partijen. Wij onder-

houden contact over de voortgang en overleggen 

over de ontwikkeling van het traject.

Voortgang

De voortgang bespreken we met u maar u kunt het ook 

24/7 volgen in ons systeem. Een inlog en een over-

zichtelijk dashboard geven u toegang tot uw trajecten.

Innovatie

Wij werken met innovatieve diensten zoals een 

professionele vacaturebank. We zijn onder meer in 

staat om de belastbaarheid (FML) te toetsen aan onze 

databank functieprofielen. Deze datasets worden ook 
gebruikt door het UWV ten behoeve van het CBBS.

Startdatum

We starten direct. 

AVG

We zijn AVG-proof.

Tarief

Ons tarief stemmen we met u af. 

Daarbij bespreken we wat écht nodig is.

We doen ook

-  Haalbaarheidsonderzoeken

-  Arbeidsdeskundige onderzoeken

-  Ww/zw/wga re-integratie (spoor-3)

-  Mediation

-  Casemanagement (interim, dossiercheck etc.)

-  Verzuimtraining
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