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“ Ons idee van
loopbaanontwikkeling, 
outplacement en 
re-integratie spoor 2!”
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“ Ons idee van
 re-integratie? 
Gerichte aanpak, 
snel weer aan 
de slag!”
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Effectiviteit, dat is het idee.
• Outplacement 
 
• Re-integratie 2e spoor

• Loopbaanontwikkeling

Een sneller resultaat, daarbij is iedereen gebaat. Bij id Plein kiezen we  
voor een dynamische en innovatieve aanpak. Al 20 jaar. We combineren  
de best beschikbare praktijkkennis van nu met wetenschappelijk onderzoek. 
En durven ook van gebaande paden af te wijken. Dat werkt.

   Expert Teams 
Iedere situatie is anders, onze loopbaan adviseurs beschikken 
over verschillende expertises. Van ondersteuning op het gebied 
van solliciteren, tot langdurige uitval, burn-out en stress,  
chronisch zieken en jobcoaching. 

   Landelijke dekking 
Met meer dan negentig professionele loopbaancoaches  
door heel Nederland beschikken we over een lande lijke  
dekking en is er altijd een coach in de buurt met kennis  
van de regionale markt.

   Kwaliteitskeurmerk 
We zijn al meer dan 10 jaar trotse bezitter van het Blik op 
Werk-keurmerk, hierbij wordt jaarlijks de opdrachttevredenheid 
gemeten. Ook wordt gecontroleerd op de behaalde (plaatsings)
resultaten, het (op tijd) nakomen van afspraken, het waar borgen 
van de privacy, zorgvuldige afhan deling van klachten en het  
effectief orga niseren van het bedrijfsproces. 
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Outplacement

Outplacement uit handen geven? Vaak is het maar afwachten wat uiteindelijk 
het resultaat is. Door onze dynamische en innovatieve aanpak blijft er grip op 
het traject. Een traject dat aansluit op de behoefte van iedereen. 

Onze uitgangspunten:

   Snelle start 
Vier maanden uit het arbeidsproces zijn,  
betekent dat de kans op werkhervatting  
drastisch afneemt. Zet daarom al in een  
vroeg stadium outplacement in.

   Kortetermijndoelen 
De inzet van langdurige outplacement-
trajecten heeft het risico dat de werknemer 
het traject “uitzit”. Uw werknemer gaat aan 
het werk voor werk.

   Oplossingsgerichte aanpak 
Begeleiding is het meest effectief als het 
doel en de verdeling van de taken tussen de 
partijen snel duidelijk is. 

   Ervaringsleren leert snel 
Vaardigheden leert men het snelst door te 
doen. Uw werknemer gaat daarom bij ons zelf 
aan de slag.

   Heldere focus 
Onze aanpak is 100% arbeidsmarktgericht.  
Aspecten als rouw en zingevingsvragen gaan 
wij niet uit de weg, maar zijn geen doelen  
op zich.

Werkwijze
We werken op basis van individuele bege leiding. 
Zo activeren en motiveren we uw werk nemer het 
best om aan het werk voor werk te gaan. Daar-
door ontwikkelt uw werknemer zich ook op per-
soonlijk vlak. En bereiken we duurzame resultaten 
waar iedereen blij mee is.

Het nieuwe solliciteren
We delen graag ons inzicht in de hedendaagse 
manier van arbeidsmarktbena dering en net-
werken. Door onder andere de opkomst van social 
media is er veel veranderd op het gebied van 
solliciteren. Tevens staan veel organi sa ties positief 
tegenover een proactieve manier van solliciteren. 
Dit biedt veel kansen voor uw medewerker om in 
contact te komen met toekomstige werk gevers. 
Daarbij werkt de individuele begeleiding het meest 
optimaal. 
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“ Ons idee van
outplacement? 
Snel starten,  
focussen en inzet 
van ons netwerk!”



Het outplacementtraject

       Mijn aanbod en Personal branding 
Samen brengen we kennis, competenties, 
ervaringen en het aanbod van de mede-
werker in kaart. Het is belangrijk om dit te 
leren verwoorden in het cv, de motivatie, 
de sollicitatiebrief, het LinkedIn-profiel,  
een pitchpresentatie en livegesprekken.

       Mijn arbeidsmarkt 
Op basis van interesse, kansrijkheid en het 
netwerk van de coach en de mede werker 
wordt een zoekprofiel en een overzicht 
gemaakt van organisaties die beschikken 
over vacatures.

        Netwerken 
Naast het online, via social media, uitbrei-
den en beheren van een netwerk, is het 
ook belangrijk dat men persoonlijk contact 
heeft met professionals en organisaties 
die mogelijk iets kunnen betekenen. Zijn er 
“kruiwagens”? Het netwerk van de mede-
werker en het netwerk van id Plein worden 
rechtstreeks benaderd. Gezamenlijk wordt 
de beste strategie bedacht. Worden de  
organisaties koud benaderd of bedenken 
we enkele doelgerichte stappen om in con-
tact te komen met de juiste contactpersoon?  

        Inzet LinkedIn  
We leren de medewerker hoe hij/zij zicht-
baar wordt op LinkedIn en werkgevers 
weet te prikkelen. We maken een Allstar 
profiel aan waarmee de medewerker ook 
via LinkedIn kan solliciteren.

        De juiste vacatures 
Waar zijn passende vacatures te vinden en 
hoe selecteer je deze? Het starten vanuit 
organisaties die de belangstelling van de 
medewerker hebben, werkt effectiever.  
Er kan ook worden gezocht naar passende 
functies binnen ons netwerk van werving 
en selectiebureaus, detacheerders en 
recruiters, allen gericht op een duurzame 
aanstelling. 

       Het sollicitatiegesprek 
Een goede voorbereiding op een sollicitatie-
gesprek en een evaluatie achteraf maken de 
kandidaat meer bedreven in de gespreks-
voering. De eerste indruk, de goede voor-
bereiding, de intentie van de kandidaat 
in het gesprek en het streven naar een 
optimaal gespreksevenwicht zijn hierbij de 
succesfactoren die we nastreven. Bewezen 
is dat de werkgever maar deels kiest op 
basis van inhoud, maar meer kiest op grond 
van de klik, de eerste indruk en het gevoel 
dat hij zelf aan het gesprek overhoudt.

        Jobhunting 
Nadat in het eerste deel van het traject alle 
basisonderwerpen zoals een cv, LinkedIn- 
profiel en arbeidsmarktoriëntatie zijn  
gepasseerd, gaat de jobhunter actief op 
zoek naar banen. Hij/zij schakelt het eigen 
netwerk en het netwerk van de medewerker 
in van bestaande en nieuwe werkgevers  
in de regio om baaningangen te creëren.

  Bootcamp 
Voor medewerkers die echt snel aan de slag willen, 
bieden wij onze outplacement bootcamp. De mede-
werker is binnen één week klaar om te solliciteren! 
In dit intensieve traject werkt de medewerker aan:
•  een helder zoekprofiel (welke organisaties  

en beschikbare vacatures); 
•  het in kaart brengen van het netwerk  

(van de medewerker en id Plein); 
• cv, motivatie en Linkedin-profiel; 

• de sollicitatiebrief;
• het sollicitatiegesprek;
•  een persoonlijke presentatie, te gebruiken tijdens 

netwerkbijeenkomsten en sollicitatiegesprekken. 

Er wordt een persoonlijk werk schema opgesteld 
waarmee het sollicitatietraject direct kan worden 
gestart. Uw medewerker is klaar om de arbeids-
markt te betreden. 
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Re-integratie 2e spoor
Het doel van een 2e spoortraject is dat uw medewerker aan de slag gaat in nieuw, 
duurzaam passend werk. Door het bieden van toekomstperspectief, kunt u beiden 
het dienstverband op een goede manier afsluiten. We stellen alles in het werk om  
dat doel te realiseren. Met als minimaal resultaat dat de arbeidsmarktpositie van  
uw werknemer sterk verbeterd en uw medewerker zelfstandig verder kan  
sol li citeren. Ook het voorkomen van een loonsanctie speelt een belangrijke rol in 2e 
spoor trajecten. De regelgeving rondom de Wet Verbetering Poortwachter is complex.  
id Plein bouwt mee aan een inhoudelijk en goed beargumenteerd dossier.  

Behoud de regie via ons 
klantvolgsysteem
Door het op maat ontwikkelde klantvolgsysteem 
Reaweb is het mogelijk het traject van het begin 
tot het eind te volgen. Dat betekent in één oog-
opslag overzicht van de re-integratie-inspanningen, 
zien wanneer de afspraken hebben plaatsgevonden,  
welke notities onze loopbaancoach hierover maakt 
en een overzicht van alle rapportages. 

 
Ervaringscoachen
Met hulp van professionele ervaren begeleiding 
kan uw medewerker zich oriënteren op zijn moge-
lijkheden op de arbeidsmarkt. Zo wordt onder-
zocht in welke functies hij/zij op basis van zijn/haar 
kennis, competenties en affiniteiten goed tot zijn 
recht komt. Het concreet inzetten van activiteiten 
als het voeren van netwerkgesprekken, meelopen 
of een korte stage, levert de medewerker nieuwe 
inzichten in verschillende aspecten: de mate van  
leerbaarheid, het vermogen zich aan nieuwe  
situaties aan te passen, het eigen kunnen maken 
van andere taken enzovoorts. Onderzoek naar  
de gezondheidsbeleving wijst bovendien uit  
dat actief bezig zijn het beste medicijn is:  
activiteit vermindert klachten en vergroot 
mogelijkheden. 

Voorkomen loonsanctie
Aanvullend kan een arbeidsdeskundige ingezet 
worden. Deze is vanaf de intakefase nauw bij 
het traject betrokken en heeft een signaleren-
de, controlerende en adviserende rol. Dit leidt 
tot optimale effectiviteit en voorkomt stagnatie. 
Groot voordeel van een traject waarbij zowel een 
re-inte gratiecoach als een arbeidsdeskundige 
betrokken is, is dat elke professional de focus op 
zijn eigen vakgebied houdt. De arbeidsdeskun-
dige waarborgt de kwaliteit ten aanzien van Wet 
Verbetering Poortwachter, waardoor de coach 
zich volledig kan richten op het zoeken naar  
passend werk. 

Plaatsing
We zetten ons in voor succesvolle plaatsing.  
De coach ondersteunt bij de profilering naar 
mogelijke nieuwe werkgevers via sollicitaties, 
netwerken en social media. Het eigen (id Plein) 
netwerk wordt ingezet om baaningangen te  
creëren. Coaches wisselen kennis, leads en  
vacatures uit via maandelijks bijeenkomende 
regioteams, via Google+ community’s en  
vacature-apps. In een nieuwe baan blijft de  
coach als sparringpartner beschikbaar, om  
de nieuwe functie tot een succes te maken.
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Onderzoeken

Arbeidsdeskundig onderzoek 
Het doel is dat id Plein door arbeidsdeskundig 
onderzoek helderheid verschaft over een effectief 
re-integratietraject voor de medewerker. 

Door de inzet van dit onderzoek krijgt u duidelijk-
heid of de medewerker geschikt is voor: 

•  het eigen werk; 

•  het eigen werk met aanpassingen; 

•  ander passend werk in uw organisatie; 

•  ander passend werk in een andere organisatie. 

Bij het onderzoek gaat de arbeidsdeskundige uit 
van de mogelijkheden, zoals die in het inzetbaar-
heidsprofiel en/of de FML (functionele mogelijk-
hedenlijst) zijn vastgesteld door de bedrijfsarts. 

Onze arbeidsdeskundige kan adviseren over wat  
in situaties de beste oplossing is voor zowel werk-
nemer als werkgever. 

Het arbeidsdeskundig onderzoek omvat:

•   een gesprek met de werkgever, op de locatie 
van de werkgever; 

•   een gesprek met de werknemer, op de locatie 
van de werkgever; 

•   een rapportage in concept, geleverd binnen  
maximaal 7 werkdagen na de gesprekken;

•   telefonisch overleg of afstemming met  
de bedrijfsarts;

•   indien gewenst telefonische toelichting  
naar aanleiding van het concept;

•  de definitieve rapportage in tweevoud. 

Haalbaarheidsonderzoek
Bij ernstige twijfel van de bedrijfsarts en/
of de arbeids deskundige over de vraag of 
een re-integratie traject 2e spoor haal-
baar en realistisch is, kunnen we starten 
met een haalbaarheids onderzoek. In een 
haalbaarheidsonderzoek brengen wij de 
kansen van de medewerker op de 
arbeidsmarkt in kaart, in relatie tot de 
beperkingen. 

Tijdens het haalbaarheidsonderzoek 
brengen we onderwerpen als werk- en 
denkniveau, leerbaarheid, competenties 
en mogelijke aanpassingen op een 
werkplek in kaart.  
We bedenken hoe we aan names en 
signalen kunnen objectiveren. Waar 
mogelijk zetten we praktijk opdrachten in. 
De uit voering en de resultaten geven een 
indruk van het prestatie niveau en de 
belemmeringen. Op basis van de uit-
komst zullen we passende functies 
duiden. Indien de inschatting is dat de 
werknemer op dit moment gebaat is bij 
een re- integratietraject, kan het 2e spoor 
worden ingezet, waarbij de werkgever en 
de coach het proces nu kunnen sturen 
op basis van de in het haalbaarheids-
onderzoek ge objectiveerde mogelijkhe-
den en belemmeringen. 
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Loopbaanonderzoek: 
de loopbaanscan 2.0
Met behulp van een integraal testprogramma ontstaat er inzicht  
in belangrijke vragen: ‘Wie ben ik?’, ‘Wat wil ik?’ en ‘Wat kan ik?’. 

We onderzoeken hierbij welke beroepen aan-
sluiten bij de belangstellingsgebieden, ervaring 
en com  pe tenties van de medewerker, waar diens 
sterke punten en valkuilen liggen. Vervolgens 
wordt dui delijk wat de medewerker nodig heeft 
om binnen een ander beroep aan de slag te gaan. 
Het traject bestaat uit vier individuele coachings-
gesprekken van 1,5 à 2 uur. We starten daarbij  
met drie testen, zodat er een helder beeld ontstaat 
over beroepswensen, competenties en drijfveren.

 

De testen worden in een online omgeving  
gemaakt, de resultaten worden in een persoonlijk 
gesprek met de loopbaancoach geëvalueerd.  
Een belangrijke leidraad voor een uitgebreide  
oriëntatiefase. Zo wordt er gewerkt aan een  
helder en realistisch zoekprofiel en zijn kansen  
en mogelijkheden op de arbeidsmarkt inzich-
te lijk. Dit traject kan ook voorafgaand aan een 
outplacement traject worden ingezet.

De drie testen:

Werkgerelateerde  
Persoonlijkheids-  
Vragenlijst (WPV) 
Inzicht in de persoonlijkheid 
bepaalt in welke beroepen de 
medewerker het beste tot zijn 
recht komt, maar ook welke 
taken en werkzaamheden  
het best bij de medewerker 
passen en welke competenties 
hierbij noodzakelijk zijn.

Interesselijst voor  
Taken en Sectoren (ITS)
Met behulp van interesse-
vragenlijsten worden de  
interesses van een kandidaat  
in beeld gebracht en de taken 
en sectoren die daarbij aan-
sluiten.

De CarrièreWaarden (CW) 
Deze vragenlijst geeft inzicht in 
iemands drijfveren of motiva-
toren; welke aspecten van werk 
zijn motiverend? Een match 
tussen de carrièrewaarden en 
kenmerken van een functie  
bepaalt in belangrijke mate  
de motivatie en bevlogenheid.  
Ook kan worden onderzocht 
welke aspecten iemand juist 
kunnen demotiveren.

Wat levert het de medewerker op?

    antwoord op alle vragen over de toekomstige werkzaamheden;

    herkenning van sterke punten en weten waar deze kunnen worden ingezet;

    bewustwording van de onderliggende waarden bij keuzes voor nieuwe functies;

    een Plan van Aanpak voor toekomstige werk- en professionaliseringsacties.
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Loopbaan APK
“Gemotiveerde en betrokken medewerkers presteren bovengemiddeld en zijn 
van onschatbare waarde.” Dat blijkt uit verschillende onderzoeken en hebt u vast 
eerder gelezen. Maar hoe wordt uw personeel gemotiveerd en betrokken? En hoe 
meet u dat dan?  

Onze oplossing is de Loopbaan APK. Een periodiek 
moment om de ontwikkeling en ambities van uw 
medewerkers te peilen. Ook biedt de Loopbaan 
APK aanbevelingen en reparatiepunten vóór er 
dingen mislopen. Loopbaanontwikkeling beperkt 
zich niet alleen tot scholing voor de eigen functie, 
maar is ook voorbereiden op de toekomst.

De Loopbaan APK is een tool dat uw medewerker  
aanzet zelf verantwoordelijkheid te nemen voor 
zijn/haar functioneren, ontwikkeling en toekomst. 
Uw medewerkers leren ook soepel om te gaan 
met veranderingen in het bedrijf, persoonlijke 
ontwikkeling of ingrijpende gebeurtenissen in hun 
leven. Hier doet u als werkgever uw voordeel mee.

Werkwijze 
De coach gaat met uw medewerker het gesprek 
aan om duidelijkheid en dilemma’s boven tafel te 
krijgen: wat houdt hem/haar bezig in relatie tot 
zijn/haar werk en wat heeft hij/zij nodig om nu en 
in de toekomst gemotiveerd te blijven werken? Op 
deze manier kunnen ook problemen en uitval in 
een vroeg stadium worden voorkomen. 

Maatwerk
Elke medewerker is uniek en dat maakt ook elk 
traject uniek. Door onze kennis en brede praktijk-
ervaring weten we snel welke diensten tot het 
beste resultaat leiden. Tot ons dienstenpakket 
behoren onder meer: 

•  Loopbaanscan

•  Duurzame-inzetbaarheidscan

•  Werkwaardenscan

•  Job crafting en job carving  

De persoonlijke aandacht voor uw medewerker 
geldt ook voor u. Wij maken heldere afspraken met 
u over bijvoorbeeld doorlooptijd, rapportagevorm, 
in te zetten testen, vervolgstappen en kosten.

Wat levert  
de Loopbaan APK  
de medewerker op?

     erkenning en waardering van zijn/haar 
bijdrage aan uw bedrijf;

    inzicht in de eigen (loopbaan)ontwikkeling;

      hulp bij het bespreken van mogelijke  
wensen en belemmeringen;

      ondersteuning bij gesprekken met zijn/
haar leidinggevende;

     regie over eigen loopbaan en toekomst.

Wat levert 
de Loopbaan APK  
uw organisatie op?

     goed werkgeverschap concreet gemaakt;

     het boeien en binden van uw  
medewerkers;

    inzicht krijgen in (verborgen) talenten  
en ambities;

     uw in-, door- en uitstroom helder  
in beeld gebracht;

     betere flexibiliteit van uw personeels-
bestand bij marktontwikkelingen in uw 
branche.
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“ Ons idee van
loopbaan- 
ontwikkeling? 
Drijfveren zoeken 
en inzetten!”



12

id Plein 
www.idPlein.nl
arbeidsmobiliteit@idplein.nl
Vasteland 78
3011 BN Rotterdam
085 - 0495 165


