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Uw werknemer op de juiste plek
De samenwerking tussen u en uw medewerker loopt niet zoals u het zou willen.
U vraagt zich af hoe hierin verbetering aan te brengen. IMpact is dé regionale
partner die u kunt inschakelen voor een passende oplossing. Samen met u en uw
werknemer kijken we wat de mogelijkheden zijn. Soms is het nodig te kiezen voor
een Tweede Spoor- of Outplacementtraject, maar ook kan Jobcoaching het juiste
middel zijn. In deze folder leest u daarover meer.

Tweede Spoor- of Outplacementtraject: naar passend werk
Heeft u een werknemer die langdurig ziek is of vanwege een andere reden zijn of
haar huidige functie niet goed meer kan uitoefenen? Wanneer het doorlopen van het
Eerste Spoortraject niets heeft opgeleverd, start u het Tweede Spoortraject. Voor uw
werknemer gaat u dan op zoek naar passend werk bij een andere werkgever.
Of misschien komt de functie van uw werknemer door een reorganisatie te vervallen.
Op dat moment start u een Outplacementtraject voor uw werknemer. Ook dan spant
u zich in voor passend werk bij een andere werkgever.

IMpact in beeld
IMpact is uw partner voor het uitvoeren van Tweede Spoor- en Outplacementtrajecten.
Wij hebben de deskundigheid en ruime ervaring daarvoor in huis. IMpact werkt al
jarenlang met mensen die niet direct of op eigen kracht op de arbeidsmarkt terecht
kunnen. Met een grote diversiteit aan interne werkleerplekken leren wij mensen
werken en vooral hun eigen kracht te (her)vinden in wat ze kunnen. Dat doen wij met
onze eigen observatieplekken en werkleerbedrijf bij IMpact. Zo stellen we vast wat
uw werknemer in huis heeft en begeleiden hem of haar naar een passende nieuwe
werkplek. En, omdat wij het regionale werkgeversnetwerk kennen, weten wij waar
mogelijke kansen voor uw werknemer liggen.
Omdat een Tweede Spoor- en Outplacementtraject altijd maatwerk is, kijken we
samen met u welke stappen nodig zijn uw werknemer naar een andere passende
werkplek te begeleiden.
Voorafgaand aan het traject maken we afspraken over de inhoud van het traject. Deze
leggen we vast in een trajectplan met bijbehorende oﬀerte. Ook bepalen we samen
met u de contactmomenten gedurende het traject. Bij afronding ontvangt u een
eindrapportage met een helder advies, objectieve bevindingen en eventuele concrete
vervolgstappen.

Jobcoaching: behoud van een goede werkrelatie
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Ervaart u knelpunten in de samenwerking met een van uw werknemers? Haalt uw
werknemer bijvoorbeeld het productieniveau niet of laat hij of zij een gedemotiveerde
houding zien? IMpact biedt u met Jobcoaching de oplossing! Met Jobcoaching kunt u
uitval van uw werknemer op de plek voorkomen of de werkrelatie verbeteren.
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Meer informatie
Of het nu gaat om een Tweede Spoor-, Outplacementtraject of Jobcoaching, IMpact
begeleidt en adviseert u daarbij graag. Samen met u en uw werknemer kijken we
hoe de werksituatie verbeterd kan worden en/of begeleiden hem of haar naar ander
passend werk.
Wilt u meer weten wat IMpact voor u kan betekenen? Neem contact op met ons
accountteam via 038 - 331 59 44 of info@impact.nl. We helpen u graag verder.

Over IMpact
IMpact is dé organisatie die maatschappelijk invulling
geeft aan alles wat te maken heeft met werk in de
regio Kampen en Dronten. Het is onze kracht mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt of tot een
werkgever de gewenste arbeidsvaardigheden te leren
én aan het werk te helpen. Onze kennis van de Sociale
Zekerheid komt daarbij goed van pas. Om dit mogelijk
te maken werken wij samen met partners, zoals de
gemeenten Kampen en Dronten, het UWV, scholen,
zorginstellingen en het bedrijfsleven.
Meer informatie leest u ook op www.impact.nl.
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