Advies bij transitievergoeding
Met ingang van 1 juli a.s. zal bij ontslag voor meer medewerkers een transitievergoeding van toepassing zijn. De
wijze waarop de transitievergoeding aangewend kan worden zal per situatie verschillen.
Aan de invoering van de transitievergoeding liggen een aantal gedachten ten grondslag. Naast een
tegemoetkoming van eventuele schade is het bieden van de mogelijkheid om te kunnen investeren in het bereiken
van nieuw perspectief één van de doelen achter de vergoeding. Dit kan in de vorm van coaching, training,
outplacement of loopbaanbegeleiding.
In onze praktijk bemerken we de grote impact die ontslag kan hebben. Het tijdig voorzien in opvang en het
verkrijgen van een helder advies kan de overgang naar een nieuwe situatie effectief ondersteunen.

Onze aanpak

UWV en dienstverlening

Om de inzet van de transitievergoeding van een passend
advies te voorzien bieden wij werknemers altijd een
oriënterend gesprek en eerste opvang. Niet alleen omdat
een (dreigend) ontslag ingrijpend is maar ook omdat er
vaak tal van nieuwe zaken op iemand afkomen m.b.t. WW,
nieuw werk zoeken en financiële huishouding.

Op het moment dat u weet dat uw baan mogelijk komt te
vervallen heeft u de plicht om op zoek te gaan naar ander werk.
Het UWV zal bij een aanvraag WW ook beoordelen of de
inspanningen voldoende zijn geweest. Wij weten uit ervaring dat
het niet gemakkelijk is om deze activiteiten vorm te geven. Onze
dienstverlening is dusdanig intensief dat het UWV dit als ruim
voldoende inspanning zal beoordelen.

Perspectiefgesprek
Wij starten daarom met een oriënterend gesprek waarin we
niet alleen de huidige situatie bekijken maar maken ook een
eerste verkenning maken richting toekomst. Hoe gaat
iemand om met de ontslagsituatie? Wat zijn de wensen
richting de toekomst? Wat kan en wil iemand? Waarbij
ontstaan mogelijk de specifieke ondersteuningsvragen? Is
er een scholingsnoodzaak?
Een perspectiefgesprek kan altijd op korte termijn
plaatsvinden zodat de bevindingen meegenomen kunnen
worden bij het afsluiten van de vaststellingsovereenkomst.

Advies en plan van aanpak
Een perspectiefgesprek sluiten wij altijd af met een helder
advies en de schets van een mogelijk plan van aanpak.
Desgewenst kan dit omgezet worden in een offerte die kan
worden gebruikt voor de besteding van onderdelen van de
transitievergoeding.
U heeft op deze manier snel zicht op een pakket aan
dienstverlening dat u kunt inzetten, de looptijd en de
investering die daarvoor nodig is.

Dienstverlening
Onze dienstverlening zal in iedere situatie op maat en op
het juiste werk en denkniveau worden aangeboden. Hierbij
kan gedacht worden aan:
- outplacement;
- loopbaanbegeleiding;
- begeleiding starten eigen bedrijf.
Op basis van het perspectief gesprek en beschikbaar
budget kunnen uiteraard ook losse modulen ingezet worden
gericht op specifieke onderdelen zoals onderzoek,
assessment, persoonlijke presentatie, personal branding,
netwerken, ontwikkelen van CV/LinkedIn, coaching en
training.

Hoe succesvol is de dienstverlening?
Recent onderzoek door onze brancheorganisatie OVAL laat zien
dat het investeren in de toekomst zeker loont. Zo is twee derde
van de uitgevoerde trajecten, binnen de afgesproken looptijd
succesvol. Hierbij gaat het in veruit het merendeel van de
situaties om perspectief voor de lange termijn met een duurzaam
karakter.

Kwaliteit van de dienstverlening
Daarnaast bepalen de kwaliteit van onze adviseur en hun aanpak
mede het succes. Deelnemers beoordelen de dienstverlening van
Thaeles al over meerdere jaren met een ruime 8. Een kwaliteit
die wij ook periodiek laten toetsen door de keurmerken Blik op
Werk en Cedeo.
Onze adviseurs beschikken over een ruime ervaring en zijn
gecertificeerd en specifiek getraind in het oppakken van
veranderings- en ontwikkelingsvragen van medewerkers.

Afspraak of meer informatie
Gaat u binnenkort gebruik maken van de transitievergoeding en
bent u op zoek naar een passend advies dan kunt u een
vrijblijvende afspraak maken met één van onze adviseurs via
077-4650785 of info@thaeles.nl.
Meer informatie over de dienstverlening vindt u op onze website
www.thaeles.nl.

