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‘Samen zoeken naar
nieuwe mogelijkheden’

Door de crisis zijn veel bedrijven genoodzaakt personeel af te laten vloeien.
Naast arbeidsrechtelijke zaken spelen emoties hierbij een belangrijke rol. C2B
Personeelsdiensten begeleidt organisaties en werknemers naar nieuwe mogelijkheden.

Claudia Bouwens: “Kort gezegd betekent
outplacement dat werknemers voor een bepaalde periode van de werkgever begeleiding krijgen naar een nieuwe baan met behoud van
salaris. Wanneer een werkgever een werknemer hierbij
op de juiste wijze ondersteunt, zal de werknemer meer
moeite doen om alles netjes af te handelen en de situatie
niet juridisch aanvechten. Dit kan u als werkgever aanzienlijke kosten besparen. Een ander groot voordeel is
geen onrust bij de achtergebleven medewerkers op de
werkvloer. “

MAATWERK VOOR DE GEMEENTE ROOSENDAAL
De gemeente Roosendaal is uiterst succesvol in het begeleiden van mensen vanuit een uitkeringssituatie naar
een nieuwe baan. Wethouder Hans Verbraak: “De gemeente Roosendaal denkt in kansen en mogelijkheden.
Samen met onze klanten zoeken wij naar duurzame oplossingen.
Persoonlijke aandacht staat daarbij voorop. Dat ene
kleine duwtje in de rug kan iemand weer op de goede
weg helpen bij de zoektocht naar die leuke baan of opleiding. Daarom investeren wij in onze klantmanagers
om dit stukje maatwerk te kunnen leveren.”

SAMENWERKING C2B PERSONEELSDIENSTEN
Om in bepaalde situaties een beetje extra aandacht te
kunnen bieden, werkt de gemeente Roosendaal samen
met Claudia Bouwens van C2B Personeelsdiensten.
Hans: “Claudia weet mensen terug in hun kracht te zetten. Op een persoonlijke en betrokken wijze ondersteunt

ze mensen bij hun zoektocht naar een passende baan,
opleiding of werkervaringsplaats. Claudia is ervaringsdeskundige. Hierdoor weet ze zich perfect te verplaatsen
in onze klanten. Ze weet wat nodig is om ervoor te zorgen dat die leuke baan of opleiding weer werkelijkheid
kan worden. Daarnaast geeft ze onze klanten praktische
tips om goed voorbereid en zelfverzekerd te solliciteren.
Dat heeft tot op heden mooie resultaten opgeleverd.”

WERKZOEKENDE OVER C2B
Rina – Particulier traject: “Claudia heeft ontzettend
haar best gedaan om passend werk voor mij te vinden.
Zij geeft mij het gevoel dat ik de moeite waard ben, is
heel erg creatief in haar zoekmethodes en blijft enthousiast. Dit werkt aanstekelijk. Met de hulp van Claudia is
het mij gelukt om die nieuwe baan te vinden!”
Niek – Outplacement traject: “Claudia heeft mij duidelijk gemaakt dat ik kan worden wie ik wil zijn, haar
dienstverlening is veel meer dan je gewend bent en haar
manier van werken is wezenlijk anders en succesvoller
dan ieder ander die zich in hetzelfde vakgebied beweegt”.
Miranda – WWB-traject: Ik ervaar de samenwerking
met C2B Personeelsdiensten veel positiever dan met andere bureaus. Claudia is ontzettend betrokken bij haar
kandidaten. Ze neemt ons onder haar hoede en gaat
voor ons de strijd aan. En heb je een vraag, dan gaat ze
tegelijk voor je aan de slag. Door haar inzet en motivatie
heb ik een nieuwe baan, meer vertrouwen in de toekomst en dat straal ik uit!

«

QUICK SCAN
HÉT PROBLEEM VAN DE MARKT
» De huidige economische situatie brengt
veel reorganisaties met zich mee.
Werknemers die hierdoor hun baan kwijt
raken, gaan een onzekere periode tegemoet.
Een goede begeleiding naar een nieuwe
baan is erg belangrijk. Claudia: “Wij merken in de praktijk dat hierin nog veel winst
is te behalen.”

ONZE VISIE
» De begeleiding van een werknemer vanuit
een baan of een uitkeringssituatie naar een
nieuwe uitdaging vraagt om kennis en veel
persoonlijke en intensieve aandacht.
Onzekerheid moet plaatsmaken voor vertrouwen in de toekomst. Als die nieuwe
leuke baan, opleiding of werkervaringsplaats weer in zicht komt, biedt dit voor iedereen voordelen. Zowel voor werknemers,
werkgevers als voor gemeentes.

UW OPLOSSING
» Mensen op een correcte wijze begeleiden
vanuit een baan of uitkeringssituatie is belangrijk voor uw reputatie als bedrijf of
overheid. Daarnaast kan voor werkgevers
bv. een outplacementtraject een aanzienlijke
kostenbesparing en een juridisch voordeel
opleveren.
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