
Label werkverkenners

Anne van Arem, van
Right Management: ‘Ze
hebben zelf de regie,
het is hún zoektocht.’
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Soft skills

Hoewel nooit bewezen is dat ontslagen
werknemers via outplacement sneller een
baan vindendan zonder die begeleiding,

vindt ondermeer de vakbonddat het
fenomeenmoet blijvenbestaan.

Afgestudeerd in technischenatuurkun-
de, een specialeMBAopzak, vier talen
machtig: Frank* (42) bezit ophet eer-
ste gezichtdepapierenomdirect aande
slag te kunnenopeenoverspannenar-
beidsmarkt.Hij deed jaren internatio-
nalewerkervaringop indenucleaire in-
dustrie, ophet gebied van strategie en
onderzoek.Hijwas intern consultantbij
een toonaangevendbedrijf indehalfge-
leiderindustrie. Tochheeft hij debanen
niet voorhetuitkiezen.

Zijn vorigewerkgeverheeft nogeen
tijdje overwogenFrankeenandere func-
tie te geven,maaruiteindelijk ‘pastehet
dekseltjeniet ophet potje’ enhieldhet
op. ‘Zehebbenmenooit preciesuitge-
legdwaaromergeenandereoptiemoge-
lijkwas.Daarwas ikniet blijmee,want je
wilt graag verder enhetheeftme veel tijd
gekost.’Hetbedrijf kocht een traject van
persoonlijkeoutplacementbegeleiding
encoaching voorFrankbij het bureau
RightManagement, eenonderdeel van
ManpowerGroupdat zich specialiseert
in ‘talent- en loopbaanmanagement’ en
dat jaarlijksduizendmensenbegeleidt.

Desillusie
Enkele tienduizendenmensen vesti-
gen jaarlijkshunhoopopzo’noutplace-
menttraject, nadat ze geconfronteerd
zijnmetdedesillusie vangedwongen
ontslag.Deaanbieders zettendit soort
intensieve, persoonlijkebegeleidingstra-
jecten indemarkt alswin-winscenario’s
voorbedrijf enwerknemer.Dekosten
zijnmeestal tussende€2500en€8000
perpersoonennemenalgauweenhalf-
jaar inbeslag.Watheeft dedeelnemer
eraan?En lonkt er aanhet einde vande
tunnel ookweer eennieuwebaan?

Voor grotewerkgevers zoalsdie van
Frank is outplacementniet alleeneen
nettemanier vanafscheidnemen,maar
ookwelbegrepeneigenbelang: het is
goed voor jewerkgeversmerkomnazorg
te leverenen vertrekkers tebegeleiden
naarnieuwwerk. Zo zienookde zittende
collega’s enklantenhet sociale gezicht
vanhetbedrijf: het komtde loyaliteit en
zelfs deproductiviteit tengoede, zoheet
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Voor als het
dekseltje niet
meer ophet
potje past
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het. Bovendienkandewerkgeverbij een
reorganisatie slepende, individuele ont-
slagprocedures enadvocatenkosten ver-
mijdendoordit soort trajecten inbulk
aan tebieden via een sociaal plan.

Deboventalligen zelfworden verleid
metmooie cijfers: tot 70%vandedeelne-
mers tussende40en57 jaar vindtbin-
nende looptijd eennieuwebaan,meldt
debranchekoepel voor re-integratiespe-
cialisten en loopbaancoachesOval op
grond vaneen inventarisatie van zo’n
11.000 trajecten. Individuelebureaus
schermenmetnog veelmooiere sco-
res: 85%of zelfs 90%wordt succesvol ge-
plaatst binnennegenmaanden, beloven
ze. Er zijn zelfs bureausdie een ‘bestem-
mingsgarantie’ bieden voor specifieke
doelgroepenhogeropgeleiden.

Persoonlijkheidstest
Frankneemtdergelijke garantiesniet al
te serieus, enhemzijnookniet dat soort
grotebeloftes gedaan.Hij hoopt tijdens
zijn traject vooralwatmeer zelfkennis
te verwerven, bijvoorbeeld vanwelke in-
drukkenhij achterlaatna een-op-eenge-
sprekkenensollicitaties. Samenmet zijn
persoonlijke coachoefenthij omzijn
pitch voorpotentiëlewerkgevers teper-
fectionerenendiewatbeter aan te laten
sluitenopzijn cv. ‘Het luktmesteedsbe-
ter het kort enkrachtig tehouden.Maar
ik vindhetnog lastig omtewetenhoe ik
beter kan sturenophoe ikoverkom.’

Hij heeft ookeenpersoonlijkheids-
test doorlopen volgensdeBirkman-me-
thode, opgevolgddoor eencoachings-
gesprek eneen rapport van zo’n vijftig
pagina’s.Het idee is dat kandidaten
meer inzicht krijgen inhun ‘stressge-
drag’,werkstijl en interesses, afgeme-
tennaar vier dimensies of kleuren.Waar
moet je aanwerken?Welke functie-
soort past bij je? Zoblijkt iemandmet
een ‘blauwe stijl’ doorgaans strategisch
sterk, bedachtzaamen inlevend.Dan
doe jehetdoorgaansbijvoorbeeld goed
als algemeenmanager en inde vastgoed-
wereld.

Op sommigepunten inhet rapport
wordt hetwat cryptischer. Zoblijken
blauwe types vaakdebehoefte te heb-
ben aan ‘eenomgevingdie je beschermt
als individu’. In stresssituatiesworden
zebesluiteloos, gaan ze sociale verplich-
tingennegeren, en vinden zehetmoei-
lijk om tot actie te komen.Ookblijken
ze vaak ‘openlijk oppositie te plegen te-
gen leidinggevendenwanneer zaken
verkeerd lopen’.Of zijn ze onder druk
te veel gericht oppersoonlijk gewin. En
eenbekende valkuil schijnt te zijn dat
blauwemanagers vaakonbewust hun
teamsbevolkenmet andereblauwe
types, endaarmeede effectiviteit van
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Ongeveer zes op
de tien mensen
vinden binnen
een jaar weer
werk vanuit een
WW-uitkering,
zo blijkt uit on-
derzoek van het
UWV over 2013
en 2014. Zestig
procent van deze
546.000 ‘werk-
hervatters’ bleef
daarna minimaal
één jaar actief.
WW’ers met een
bouwtechnisch
of agrarisch
beroep hebben
de hoogste kans
om weer aan de
slag te komen,
maar ze komen

vaker in kortere
verbanden te-
recht. Duurzame
werkhervatting
is het vaakst
weggelegd voor
ICT’ers, men-
sen in de zorg

en managers.
Mensen met een
creatief of taal-
kundig beroep
hebben de laag-
ste kansen om
weer aan de slag
te komen, samen

met mensen uit
de administra-
tieve of bedrijfs-
economische
hoek. Hoe ouder
de werkzoeken-
de, des te lager
de kansen.

ICT’ers komen
vaakweer aan
het werk.
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hunorganisatie verzwakken.
‘Eenbeetjehoroscoopachtig’, vindt

Frank. ‘Iedereenherkent erwel iets in.
Het enemomentben ikwatmeer lei-
dend,het anderemomentmeeropde
achtergrond.’ Echtnieuwe inzichten
overhoehij zichgedraagt in een stress-
situatieheeft hij niet opgedaanmetde
Birkman-methode.Welheeft hij baat bij
de groepssessiesmet anderekandida-
ten, die vertellenoverhunervaringen,
hemfeedbackgevenopzijnpresentatie,
enhembevestigen inwat zijn sterkekan-
ten zijn. ‘Jehebtwel iets aandeopenheid
van zo’ngroepsproces. Enhet is goedom
tehorendat anderemensenmetdezelf-
de zakenworstelen.’

Eenbelangrijkdoel vanhet traject is
menseneen spiegel voor tehouden;hen
laten reflecterenopwie ze zijn,wat ze
kunnenenwelkekant zeopwillen, zegt
psychologe en loonbaancoachAnne van
AremvanRightManagement. ‘Sommi-
gedeelnemers vragenmij:watmoet ik
doen?Kun jemij aaneen volgendebaan
helpen?Maar zehebbenzelf de regie,
het is húnzoektocht. Ik stuurbij, enbied
zeonderweg zoveelmogelijk instrumen-

ten. Ikkanhelpenmensenervanbewust
temakendat ze een realistisch eisenpak-
ketmoetenhebben.Bijvoorbeelddathet
lastig kanwordenadministratievebanen
te vindenbij banken.’

Hoe succesvol een traject uitpakt,
wordt voor eenbelangrijkdeel bepaald
doordematewaarindekandidaat zijnof
haar ontslag emotioneel verwerktheeft,
zegtVanArem. ‘Velen vanhenhebben
echtwel eenknauwgekregen.Het is een
soort rouwcurvewaar zedoorheenmoe-
ten,met verschillende stadia: ontken-
ning,woede, verdriet.Mensen zijn soms
nogboosophunwerkgever, endaar
moet je als coachuitgebreidbij stilstaan.
Ikhebookweleens iemandaangeraden
te stoppenmethet traject, en eerst apart
met eenpsycholoog te gaanpraten.’

VakbondFNVvindt succeskansen
enpercentageswaardebranchemee
schermt tegenoverdedeelnemer eenwat
al temooie voorstelling van zaken.Er is
geen sluitendbewijs datmensendie een
outplacementtraject volgen, significant
sneller ietsnieuws vindendandegenen
diedatniet doen, zegtRonTolman,be-
leidsadviseur fusies en reorganisaties
bij debond.Hij benadruktdatde twee
groepen lastig te vergelijken zijn: dege-
nenmetbegeleidingkomenuit een vas-
te baanenzoeken vaakookweer vastig-
heid, flexwerkers komenmeestal zonder
begeleiding innieuweonzekere contrac-
ten terecht.

Daar staat tegenoverdat dewaarde-
ring vandeelnemers relatief hoog is,
vooral onderhogeropgeleiden.De vak-
bondwil de trajectendanookblijvenaf-
spreken. ‘Het feit dathetniet gemakke-
lijkuit tedrukken is in economischnut,
wil nogniet zeggendathet geenwaarde
heeft’, zegtTolman.Welheeft het voor
de eenmeer zindan voordeander.

‘Wezien vooral voordelen voormen-
sendie al langbij dezelfdewerkgever op
dezelfde functie zittenen zichal een tijd
nietmeer echt georiënteerdhebben.En
het is ook sterk functiegebonden. Je kunt
met eenmonteurwelheel langgaanpra-
tenoverdrijfveren,maardieheeftmeer
aaneen simpele zoekstrategie: inwelke
regio’s zitten veel garages?Gadaar eens
langs.’

Johan Leupen is redacteur van het FD.

*Gefingeerdenaam.Zijn echtenaamis
bekendbij de redactie.

Tevreden
De waardering
van de deelnemers
is relatief hoog,
vooral onder
hoogopgeleiden

Zelfwerkzaamheid
De mensen hebben zelf
de regie, het is hún
zoektocht; de coach
stuurt bij en biedt
instrumenten aan

Tienduizendenmensen
per jaar vestigen hun
hoop op een outplace-
menttraject.
FOTO’S: MARKHORN
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