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Als landelijke en innovatieve organisatie helpen wij mensen het optimale uit hun

carrière te halen: resultaatgericht, duurzaam, persoonlijk en met respect en

aandacht. En met succes! Zo ligt ons plaatsingspercentage op nieuw werk op 71%.

We werken hier iedere dag aan met een landelijk team aan enthousiaste coaches

met allemaal hun eigen regio. 

In onze visie is het van belang dat de werknemer zelf de regie houdt en zich

verantwoordelijk voelt voor zijn of  haar eigen re-integratie. De vaste coach adviseert,

coacht, ondersteunt en faciliteert, maar neemt het niet over. De werknemer zit zelf

aan het stuur.

Focus op nieuw perspectief en resultaat

Een volgende stap in de loopbaan

Persoonlijke aandacht en individuele coaching

Een vaste coach uit de regio

Kennis en kwaliteit

Proactieve werkwijze

Heldere rapportages

Onze beloften:

Inleiding



Het is mogelijk dat een werknemer op zoek is naar een nieuw perspectief of niet

meer binnen uw organisatie past als gevolg van bijvoorbeeld groei, veranderingen of

reorganisatie. Een vaste coach begeleidt de werknemer bij een volgende stap in zijn

of haar carrière.

WAT IS HET RESULTAAT?

Outplacement is maatwerk en bestaat uit individuele coaching,

testen en jobhunting. Alles is gericht op het vinden van nieuw

werk. De coach adviseert, coacht, stuurt en ondersteunt.

Profielschets. De werknemer maakt bij aanvang van het traject

een aantal testen om vaardigheden, mogelijkheden, talenten en

ambities in kaart te brengen.

Intakegesprek. De uitkomsten bespreekt de coach met de

werknemer tijdens een uitgebreide intake. De werknemer krijgt

een concreet beeld van zijn of haar profiel, de beroepen die daar

bij passen en concrete vacatures.

Tijd voor actie. Met deze concrete informatie op zak stelt de

werknemer samen met de coach een actieplan op. Het doel is

snel én duurzaam een nieuwe baan te vinden met behulp van de

coach.

Hoe ziet outplacement eruit?

De werknemer maakt een mooie volgende stap in de loopbaan.

Persoonlijk groei en inzicht in de talenten en kwaliteiten. De

werknemer ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet.

Outplacement

Wat is het resultaat?

Wat kost outplacement?

De coachsessies vinden ongeveer om de drie weken plaats.

Afhankelijk van de behoefte ligt de focus op bijvoorbeeld solliciteren,

presenteren of netwerken. De werknemer is in the lead en de coach

biedt de gewenste begeleiding om tot een goed resultaat te komen.

Let op: de tarieven die hieronder worden benoemd zijn richtprijzen

en kunnen op basis van de wensen en behoeften nog wijzigen.

3 maanden                                            € 2.100,-  

6 maanden                                            € 3.200,- 

Al onze tarieven zijn exclusief 21% BTW.



Contactgegevens

Wil je meer informatie of sparren met één van onze coaches?

Neem dan contact met ons op via:

Koningin Wilhelminaplein 12

1062 HK Amsterdam

020 – 562 63 64

info@ttifcompany.nl

www.ttifenwerk.nl


