DE OUTPLACEMENT REVOLUTIE
Wie is Zekeraanhetwerk?
ZAHW is een landelijk netwerk van gedreven en gepassioneerde loopbaanprofessionals die samen en met behulp van
het online outplacement 3.0 platform een zeer innovatieve oplossing bieden, met bewezen efficiency en effectiviteit,
tegen revolutionaire prijzen. Voor iedere organisatie die geconfronteerd wordt met een reorganisatie en elke werknemer
die hierdoor boventallig wordt bieden wij een maatwerkoplossing op basis van zijn/haar werkervaring, industrie, locatie,
specifieke hulpvraag en overige persoonlijke wensen. Onze kwaliteit is de hoogste klanttevredenheid met de ultieme
niet goed, geld terug garantie!

Wat onderscheidt ons van andere outplacement bureaus?
A)

Wij werken met zeer ervaren freelance loopbaanprofessionals, met de volgende voordelen voor u:
•	Ze zijn stuk voor stuk gepassioneerd met hun vak bezig en zetten 3 stappen extra voor de werknemers en zijn
persoonlijk betrokkenen.
•	Ze zijn veel flexibeler en zijn ook bereid om ‘s avonds en in het weekend te werken als daarmee de kansen op
werk voor uw werknemers worden vergroot.
•	Ze hebben allemaal hun eigen specialisme en specifieke aanpak, waardoor wij een veel grotere verscheidenheid bieden en werknemers een veel ruimere keus.
•

Ze bieden specifieke branche ervaring en een netwerk daarin.

•	Ze maken naast hun eigen netwerk van elkaars netwerk gebruik en kunnen daardoor mensen sneller bij
potentiële werkgevers introduceren.
B)	Wij maken gebruik van een online outplacement 3.0 platform, dat u de volgende voordelen biedt:
•	Wij nemen uw werknemer bij de hand vanaf het moment dat hij/zij ontslagen wordt.
•	Uw werknemer krijgt alle informatie over wat hem/haar te wachten staat en waar hij/zij aan zou moeten
denken. Hierdoor houdt hij/zij zijn zelfvertrouwen en is hij/zij sneller instaat weer te solliciteren na de klap van
baanverlies.
•	Uw medewerkers hebben direct vanaf de start de beschikking over 7x24 uur ondersteuning. Alle vragen die zij
hebben worden zo snel mogelijk beantwoord. Online door 150 video filmpjes en honderden links naar nuttige
websites en achtergrond informatie en offline door experts en mede werkzoekenden.
•	Alle informatie met betrekking tot themas ontslag, oriëntatie, arbeidsmarkt, scholing, solliciteren en 45plus
staat online.
•	Onze loopbaancoaches steken al hun energie en kracht in het oplossen van ieders persoonlijke uitdagingen
en problemen. Doordat alle praktische algemene zaken online staan, wordt alle energie en kracht van de
loopbaancoach ingezet op die plekken die het belangrijkste zijn voor uw werknemer.
•	Doordat wij alle effort stoppen in de echte problemen bij uw werknemers, werken wij veel efficiënter en effectiever.
•	Uw werknemers zullen hierdoor veel sneller aan het solliciteren zijn en sneller passend nieuw werk vinden.
C)	Wij maken slim gebruik van moderne technieken om het outplacement proces effectiever en efficiënter te maken.
D)	Wij zijn van het nieuwe werken, netwerken, totaal transparant, eerlijke prijzen en gericht op resultaat voor degenen
die getroffen zijn door ontslag.
E)	Wij staan voor klanttevredenheid van de werknemer die wij begeleiden, maar ook van de organisatie die ons de opdracht geeft. Als de werknemer niet tevreden is, betaalt u als werkgever niet voor zijn/haar traject. Dit mag overigens
niet verward worden met baangarantie, want die kunnen wij net als alle andere outplacement organisaties niet bieden.
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Wie zijn onze doelgroepen?
•

Wij richten ons op elke werknemer die getroffen wordt bij een reorganisatie.

•	Wij zijn echter extra aantrekkelijk voor bedrijven waar tussen de 5 en 10.000 werknemers boventallig worden
verklaard.
•

Bedrijven uit de profit- en zeker ook uit de non-profit sector.

•	Extra aantrekkelijk kunnen wij zijn voor de financiële dienstverleners, overheid, onderwijs, zorg en media
organisaties.
•

Dit gezien de ervaring in deze sectoren bij verscheidene loopbaancoaches.

•

Het meeste effect hebben wij bij werknemers met een werk- of denkniveau MBO (nivo2 en hoger), HBO en WO.

Hoe ziet onze aanpak eruit?
•

Elke werknemer is uniek en bieden wij een maatwerkoplossing.

•	Elk traject start daarom met een intakegesprek waarin de wensen en eisen voor uw werknemer worden
bepaald en waarin een plan wordt gemaakt. Daarnaast wordt ook gekeken of er een klik is en of de loopbaancoach de juiste persoon is.
•	Op basis van dit plan wordt gekeken in hoeverre totale begeleiding nodig is of dat er met minder coaching ook
afdoende support wordt geboden of dat hij/zij het helemaal alleen kan.
•	Op basis van deze analyse wordt een pakket bepaald van 4 of 8 uur begeleiding, of uitsluitend toegang tot het
online platform.
•

Op basis van dit plan wordt na onderlinge overeenkomst van de aanpak gestart.

Wat zijn de kosten?
•	Deze verschillen per medewerker, maar bedragen in principe maximaal € 1.950,= voor een totaal outplacement traject per medewerker.
•	In het geval bij de intake blijkt dat uw medewerker niet 8, maar 4 gesprekken nodig heeft betaalt u € 950,=
voor dit traject. In het geval hij/zij alleen toegang vereist betaalt u € 175,=. Indien er meer dan 8 uur nodig zijn
kunnen er losse uren worden bijgekocht.
•	Daarbij betaalt u niets als uw werknemer na afloop of tijdens het traject aangeeft niet tevreden te zijn. In dat
geval krijgt u uw geld terug!
•

Onze kwaliteit is absolute klanttevredenheid!!

Waarom zijn wij effectiever?
•

Wij maken gebruik van een landelijk netwerk, gecombineerd met het locale netwerk van loopbaancoaches.

•	Wij richten ons op zaken waar het echt om gaat voor uw medewerker. Zaken die hem/haar echt verder
helpen.
•	Wij zijn met hart en ziel 7x24 uur gericht op resultaat en klanttevredenheid van uw medewerkers en daarmee uzelf.
•

Niet goed? Geld terug!

•

Wij doen het anders, zijn overtuigd van onze slagkracht en positieve resultaat.

Wanneer spreken wij af?
Bent u geïnteresseerd? Wacht dan niet en bel of mail ons voor een vrijblijvende kennismaking:
0315-345772 of info@zekeraanhetwerk.nl. Kijk ook eens op www.zekeraanhetwerk.nl
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