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Je hebt als medewerker van Philip Morris onlangs te horen gekregen 
dat de locatie waar je werkt sluit. Dat heeft ingrijpende gevolgen voor 
jou en je collega’s. Je baan verdwijnt, waardoor je afscheid moet 
nemen van de bekende werkplek, je vaste collega’s en (financiële) 
zekerheden. Het betekent ook dat je nieuw werk zal moeten zoeken. 
En of je nu productie operator, heftruckchauffeur, secretaresse of 
teammanager bent, bij het vinden van een nieuwe baan kun je alle 
hulp goed gebruiken. Randstad HR Solutions heeft alles in huis om 
samen met jou een passende nieuwe werkplek te vinden. 
Randstad HR Solutions is onderdeel van Randstad en gespecialiseerd 

in outplacement en loopbaanvragen.

Wij helpen je bij het vinden van nieuw werk
Jouw werkgever wil je helpen om nieuw werk te vinden door een outplacementtraject 
aan te bieden. Outplacement is begeleiding van werk naar werk. Als je kiest voor het 
outplacementtraject bij Randstad HR Solutions, dan kies je voor praktische begeleiding 
door gespecialiseerde adviseurs die echt naar jouw wensen luisteren en die alles in het 
werk stellen om jou te helpen. Wij bemiddelen al meer dan vijftig jaar mensen naar werk 
en hebben een zeer uitgebreid netwerk. Ook de lokale arbeidsmarkt kennen we goed. 
Wij bieden jou daarom de meeste kans op een passende, nieuwe baan.

Hoe ziet het outplacementtraject van Randstad eruit?
Een outplacementtraject bij Randstad is een mix van individuele begeleiding, loopbaan- 
en sollicitatietrainingen, toegang tot alle vacatures van Randstad en in Nederland en 
begeleiding bij het leggen van contacten met potentiële werkgevers. Ook gaan onze 
adviseurs actief op zoek naar passende vacatures voor jou. De precieze inhoud van het 
traject is voor iedereen anders. Je start met het basistraject.

We voeren de outplacementtrajecten uit op de locatie van Philip Morris, maar Randstad 
HR Solutions heeft ook een groot aantal locaties in het land. Mocht het je voorkeur zijn 
om het traject op een locatie van Randstad te volgen, dan kan dat uiteraard. 



wat gaat er als eerste gebeuren?

Voorlichting 
Wij verzorgen binnenkort op de locatie van Philip 
Morris een aantal voorlichtingsbijeenkomsten. 
Tijdens deze bijeenkomsten geven wij een 
presentatie over onze werkwijze en wat je van ons 
kunt verwachten. Wij doen dit met de lokale 
adviseurs die ook bij de daadwerkelijke uitvoering 
betrokken zijn. Zij geven vooral praktische uitleg 
over de diverse fases van het outplacementtraject, 
de modules en trainingen, en zij beantwoorden 
jouw vragen en geven voorbeelden uit hun 
dagelijkse praktijk. Er is natuurlijk gelegenheid om 
persoonlijk kennis te maken met onze adviseurs 
zodat je kunt bepalen of de werkwijze en adviseur 
bij je passen. Deze voorlichting helpt je bij het 
maken van een juiste keuze voor een van de 
bureaus.
 
Hoe ziet het basistraject eruit?
Na de voorlichting start je altijd eerst met het 
basistraject. Ieder bureau biedt dat aan. Het 
basistraject van Randstad HR Solutions ziet er als 
volgt uit:

Intakegesprek 
Samen met je vaste adviseur, die je gedurende het 
gehele traject begeleidt,  breng je je kwaliteiten, 
kennis en vaardigheden in kaart op basis van jouw 
arbeidsverleden, de opleidingen en/of cursussen 
die je gevolgd hebt en andere relevante 
ervaringen. In het gesprek komen ook je wensen 
voor jouw nieuwe baan aan de orde: wat vindt je 
belangrijk in het werk en wat wil je absoluut niet? 

De adviseur geeft je informatie en uitleg over het 
begeleidings- en bemiddelingsprogramma en 
geeft aan wat er van je wordt verwacht in het 
traject. Samen met de adviseur bepaal je de 
invulling van je persoonlijke begeleidings- en 
bemiddelingstraject en de stappen naar een 
nieuwe baan. 
Het intakegesprek is ook het moment om te kijken 
of er een ‘klik’ is tussen jou en je adviseur. Dat is 
immers essentieel voor een succesvol traject. 

Individueel plan van aanpak
Op basis van het intakegesprek stel je samen met 
de adviseur een individueel plan van aanpak op 
voor jouw traject. Daarin komt onder andere te 
staan wat je nodig hebt om jouw doel te bereiken, 

welke trainingen je gaat volgen en hoeveel 
gesprekken je met de adviseur gaat hebben. 

Individuele gesprekken met een eigen adviseur
In het basistraject zitten zes individuele 
gesprekken. Tijdens deze gesprekken besteden jij 
en jouw adviseur aandacht aan de volgende twee 
thema’s:
-  Veranderen, inspireren en motiveren  

Je hebt niet vrijwillig  gekozen voor de situatie 
waarin je je bevindt. Onvrijwillig verlies van een 
baan is een ingrijpende gebeurtenis, waar 
iedereen anders mee omgaat. Daarom besteedt 
de adviseur door ‘personal coaching’ gedurende 
het gehele begeleidingstraject aandacht aan 
jouw emoties rond het verlies van jouw baan.

-  Zelfonderzoek 
Bij zelfonderzoek krijg je inzicht in jouw 
wensen en mogelijkheden. Het onderzoek 
levert een persoonlijk loopbaanprofiel op aan 
de hand van de antwoorden op de volgende 
vragen:
-  Wie ben ik?
-  Wat kan ik?
-  Wat wil ik?

Je onderzoekt onder andere:
-  Wat je belangrijk vindt in je werk en  

jouw werkomstandigheden.
-  Opleiding en werkervaring.
-  Vakkennis, competenties en 

vaardigheden.
-  Eigenschappen en kernkwaliteiten.
-  Ambities en drijfveren.

Na het basistraject kun je kiezen voor 
een vervolgtraject. De invulling van het 
vervolgtraject richt je samen met jouw 
adviseur in. Dit betekent dat je een keuze 
gaat maken uit een aantal trainingen of 
modules die je, naast het basistraject, nodig 
hebt voor het vinden van een nieuwe baan.  

Zie de folder “Een nieuwe baan via Randstad HR 
Solutions: aanvullende informatie”.



Digitale ondersteuning
Vanaf het begin van het traject heb je toegang  
tot onze portal WerkInzicht. WerkInzicht biedt je  
24 uur per dag, zeven dagen per week toegang tot 
vragenlijsten en testen, oefeningen en leesteksten. 
En zeker zo belangrijk: tot actuele vacatures.  
In WerkInzicht staan niet alleen alle banen van 
Randstad Nederland, maar ook meer dan 95 procent 
van de openbare vacatures die op de Nederlandse 
arbeidsmarkt te vinden zijn.

Vanaf de eerste dag actieve arbeidsmarktbenadering 
Je kunt erop rekenen dat we direct vacatures aan je 
voor gaan leggen. Randstad is de arbeidsmarkt-
kenner bij uitstek: 45% van alle vacatures die 
openbaar worden gemaakt, worden bij Randstad 
ondergebracht. Randstad is in vrijwel alle branches 
en sectoren actief: wij hebben het beste en grootste 
netwerk in de arbeidsmarkt door onze contacten bij 
80% van de bedrijven in Nederland. Ook de 
vacatures die niet openbaar worden gemaakt en die 

via relatienetwerken worden ingevuld, worden 
door onze adviseurs gevonden en aan je 

voorgelegd. 



Waar bestaat het vervolgtraject uit?
Naast het basistraject hebben wij een aantal verschillende menu’s samengesteld  
waaruit je kunt kiezen om tot een zo goed mogelijk traject te komen:

Totaalmenu
Alle modules (zie aparte bijlage) van het vervolgtraject zijn samengevoegd tot een 
totaalpakket. Bij het totaalmenu begeleidt je adviseur je gedurende twaalf maanden.

Traject naar keuze
Je kiest in overleg met je adviseur uit de menukaart losse modules en trainingen  
die het beste aansluiten op jouw persoonlijke situatie.

Zelfstandig ondernemerschap
Misschien is dit wel het moment om zelfstandig ondernemer te worden. Wij kunnen  
je helpen bij de eerste stappen van het ondernemerschap en adviseren je over zaken  
als financiën, belastingen, verzekeringen en administratie. 
Dit traject duurt maximaal 12 maanden en kent vier fasen:

Fase 1  Ik als ondernemer
Fase 2  Mijn product of dienst op de markt
Fase 3  Mijn ondernemingsplan
Fase 4  Nazorg bij start onderneming

Per fase bespreek je met je adviseur de stand van zaken. Als blijkt dat een eigen bedrijf 
toch niet de juiste keuze is, dan kun je verder met het outplacementtraject om een 
nieuwe baan te vinden. 

Re-integratietraject (voor medewerkers met een arbeidshandicap)
Voor mensen met een arbeidshandicap is er een speciaal maatwerktraject. Dit bestaat uit 
aanvullende  trainingen, zoals ‘solliciteren en gezondheid’ en een deel dat is afgestemd 
op jouw wensen en mogelijkheden. 

We bespreken de menu’s en de modules uitgebreider in de aparte bijlage “Een nieuwe 
baan via Randstad HR Solutions: aanvullende informatie”. 

Tariefstelling basistraject 

 - Voorlichtingsbijeenkomst
 - Intakegesprek en plan van aanpak
 - 6 individuele gesprekken
 - Gebruik van WerkInzicht en Vacaturezoeker voor de volledige trajectduur:  

toegang tot individueel e-portfolio, individuele oefeningen en tests, en  
doorlopend aanbod actuele vacatures aanbod gedurende gehele traject

 - Inzet vragenlijsten/assessments
 - Actieve arbeidsmarktbenadering/jobsearch
 - Administratie/projectondersteuning

€ 1.495,-





Meer weten?
Voor vragen kunt u contact opnemen via 06 21 28 57 91  
of mailen naar hrswerknaarwerk@nl.randstad.com.


