Proces RMT: Triage – Intake - Begeleiding
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Wervingskanalen
Informatieavond / juridisch en uitkering
Wat zijn de afspraken tussen bestuurder en werkgever
Individuele belangenbehartiging (IBB)
Gezamenlijke website en collega…

Menukaart Begeleiding – individuele klantreis

Aanmeldloket
Vakbonden
FNV/CNV/UWV/gemeenten

Interventiefase - Actieve Arbeidsmarktbenadering
Actieve matching | Jobclub | Jobhunt | Jobsearch | korte verdiepingsworkshops zoals LinkedIn en
videogesprek voeren

Toewijzing vaste
trajectadviseur
Vakbonden powered by
FNV/CNV

- Onderzoek /
Inventarisatiefase
- Opzet VWNW-plan
- Keuze groeps en/of
individueel

Nieuwe Baan
Interventiefase – Arbeidsmarktvaardig
maken
Hoe kijkt de werkgever?
Vacatureanalyse, brief en CV
Gesprekstechnieken
Netwerken & Social Media

Aanvullende modules nodig?
Scholing| Loopbaanscan | testen ?

Interventiefase
Transitie
Afscheid oude
baan

Interventiefase
Heroriëntatie
fase

Omgaan met
veranderingen

Concretiseren
zoekprofiel

Regie op eigen
loopbaan

Wie ben ik?
Wat wil ik?
Wat kan ik ?
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Doelgroep bonden:
werknemers die bedreigd worden met ontslag
Gedurende het hele traject toegang tot:
1. Onbeperkte ondersteuning tijdens het traject | maatwerk bieden van een persoonlijke
coach en vast aanspreekpunt : face to face, mail, telefoon;
2. Onbeperkt toeging tot het portaal met opdrachten en testen;
3. Werken in werkgroepen onder begeleiding van een coach:
4. Mogelijkheid tot bijhouden sollicitatie- en ontwikkellogboek.

Omschrijving Interventiefases + Menukaart
Onderzoek en Inventarisatiefase:
Op basis van een gesprek met vaste trajectadviseur stelt de kandidaat een Van Werk naar Werk-plan op. Hierin beschrijft men:
 Wat zijn subdoelstellingen, interventie of bv volgen van een opleiding met als doel duurzame baan
 Per wanneer hij of zij een nieuwe baan wil hebben (piket paaltje slaan)
 De trajectadviseur stemt samen met de kandidaat af in welke interventiefase de kandidaat instroomt;
 Trajectadviseur toetst of doelstellingen realistisch zijn;
 Vervolgens vult de coach het actieplan aan met zijn verwachtingen van de kandidaat en met de (maatwerk)interventies die nodig zijn het doel (een nieuwe baan) te bereiken –
 Trajectadviseur en kandidaat ondertekenen beiden het actieplan, waarmee het een ‘psychologisch’ contract vormt / commitment

Individueel gesprek
Resultaat:
 Persoonlijke coaching gesprek, in te zetten op elk willekeurig punt in het begeleidingstraject.

Volledig individueel traject
 Gemiddeld traject 6 maanden – 30 uur inzet trajectadviseur:
- Intake – Van werk naar werk Plan opstellen
- Individuele begeleiding en trajectbewaking: – transitie | heroriëntatie | scholingsadvies | stage| arbeidsmarktvaardig
- Afstemming met stakeholders (Job-Hunter / scholingsarrangeur)
- Verantwoordingsrapportage
Interventiefase Transitie
Resultaat:
 Deelnemer heeft inzicht en erkenning in eigen gedragsstijl en die van anderen met betrekking tot omgaan met veranderingen;
 Analyse van (on-) mogelijkheden;
 (h-) erkennen en benoemen van kwaliteiten en competenties;
 Werkt toe naar een realistisch én passend profiel, die goed aansluit op de vraag vanuit de huidige arbeidsmarkt met actieplan (perspectief).
Interventie keuze menu
 Workshop – Online en Offline - Omgaan met verandering CNV – 2 dagdelen
 Workshop - Online en Offline - Omgaan met verlies van je baan / werk FNV – 2 dagdelen
 Workshop - Online en Offline - De wereld verandert, wat betekent dat voor mijn werk. Bewustwording, 1e oriëntatie op eigen loopbaan & regie CNV – 2 dagdelen
 Workshop – Online en Offline – Lekker in je vel FNV – 1 dagdeel

Pag. 3 van 5 - versie 3 maart 2021

Interventiefase Heroriëntatie
Resultaat:
 Deelnemer beschikt over een concreet zoekprofiel (keuze richting bepaald – Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik? )
 Keuze passende scholing – indien van toepassing
 Men heeft voldoende beeld op eigen kansen en mogelijkheden
 Inzicht in competenties, skills en kwaliteiten
Interventie keuze menu:
 Workshop - Online / offline - Presenteer jezelf als merk – CNV – 1 dagdeel
 Workshop - Online / Offline - Drieluik workshops: - Oriëntatie op jezelf | - Oriëntatie op werk | - Presentatie op de arbeidsmarkt – CNV – 3 dagdelen
 Workshop – Online / Offline - loopbaankansen en waarde op de arbeidsmarkt – CNV – 2 dagdelen
 Workshop - Loopbaantrechter – CNV – 2 dagdelen
 Workshop – Online / Offline - Jouw talenten en competenties – FNV 1 dagdeel

Interventiefase Arbeidsmarktvaardig
 Inzicht in hoe ziet de arbeidsmarkt eruit
 Hoe kijken selecteurs
 Wat is een goede vacatureanalyse,
 Onderscheidende brief en CV kunnen opstellen
 Gesprekstechnieken
 Netwerken & Social Media
Interventie keuze menu:
 Training Solliciteren: offline/online Loopbaancompetenties, CV, ‘persoonlijke profilering’ en sollicitatiebrief, ‘netwerken’, ‘een aantrekkelijke cv’, Social Media, 8 dd CNV
 Workshop: offline/online Opstellen Curriculum Vitae 2 dd CNV /FNV : basis en verdieping
 Workshop: offline/online Opstellen Brief 1 dd CNV/FNV
 Workshop: offline/online Sollicitatiegesprek 1 – Workshop Sollicitatiegesprek 2 – De verdieping 2dd CNV/FNV: voorbereiding en verdieping
 Workshop: offline/online Social Media/ linkedin basis 1 dd FNV / CNV
 Workshop: offline/online Social media/ linkedin verdieping 1 dd FNV/ CNV
Actieve arbeidsmarktbenadering
Resultaat
 Actieve matching |Jobhunt | Jobsearch | korte verdiepingsworkshops
 Jobclub - wekelijks terugkomend dagdeel, waarin deelnemers elkaar ondersteunen en ervaringen uitwisselen over activiteiten op de arbeidsmarkt, begeleid door een vaste coach
 Korte verdiepingsworkshops Video gesprek/ solliciteren online
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Interventie keuzemenu:
 Workshop : offline/online Onderhandelen over je arbeidsvoorwaarden FNV/CNV 1dd
 Workshop – Offline/online Video gesprek /online solliciteren 1 dd CNV/FNV
 Wekelijkse – offline/online Netwerkcafés/jobclubs 1 dd wekelijks FNV/CNV
 6 wekelijkse omgekeerd vacature café FNV/CNV 1dd
 Op de Koffie bij kansrijke sectoren ( 6 wekelijks) FNV/CNV
 Workshop: De arbeidsmarkt anno 2021. FNV/CNV 1 dd
Testen:
 Arbeidsmarktscan
 LDC Interesse en Competentie Test ( Ned en Engels)
 FIT
 Quick big five
 Loopbaanscan 2.0
 Mobiliteit check
 Spiegelbeeld competenties
 Spiegelbeeld interesses
 Spiegelbeeld Menstype
 Vitaliteitscheck
 Duurzame inzetbaarheid
 LINC-Hoog
 Competentiespel
 Werkgerelateerde Persoonlijkheid Vragenlijst I
 Loopbaanwaarden
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