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Omgaan
met ontslag
Ontslagen maar niet verslagen De zekerheden van een (vaste) baan zijn op
de huidige arbeidsmarkt niet meer vanzelfsprekend en je hoopt dat ontslag jou
bespaard blijft. Tot de dag dat je te horen krijgt dat door reorganisatie,
faillissement of vanwege een andere reden ook jij je baan verliest. Hoewel de
actualiteit ons vertelt dat het niet aan jou ligt, dat het pure onmacht is en het
simpelweg een slechte tijd is, voelt het vaak niet zo. Er komt veel op je af, in
praktische zin, maar zeker ook in emotionele zin. Je moet de situatie accepteren,
moed houden in je zoektocht naar een nieuwe werkplek en vooral in jezelf
blijven geloven, maar dat is niet altijd even eenvoudig.

Blijven vertrouwen op jezelf...
maar dan moet je wel weten
wie je zelf bent
Drive - The Care Company b.v. Ontslagen worden, komt hard aan en leidt
vaak tot een behoorlijke wirwar aan emoties die voor iedereen anders zijn. Het
is belangrijk dat je je eigen gevoelens erkent en ruimte maakt voor woede en
verdriet, maar je daardoor niet laat blokkeren in je zoektocht naar een nieuwe
baan. Voor de een is het makkelijker te accepteren en verder te gaan dan voor
de ander.

Doe eerst
een stap terug
voordat je
een stap vooruit
zet

Als mentaal specialist en professional in het coachen van mensen in hun eigen
ontwikkeling, hebben wij een speciale training ontwikkeld die je helpt bij het
‘opruimen’ van je emoties, die je terugvoert naar jezelf en je vervolgens op
weg helpt naar een nieuwe baan.
Programma De drie daagse training ‘Omgaan met ontslag’ is erop gericht het
ontslag te verwerken en te accepteren, inzicht te krijgen in je eigen talenten en
je zelfvertrouwen te vergroten. Persoonlijke aandacht voor eigen ontwikkeling
staat daarbij centraal. Want uiteindelijk ben jij het die tijdens deze dagen aan
het stuur staat en datgene eruit haalt wat jij nodig hebt om de volgende stap
te kunnen zetten.
De training is dan ook niet zozeer gericht op het overdragen van kennis, maar
draait meer om het bezig zijn met jezelf. Het gaat om een individueel proces
binnen het collectieve kader van ontslag, waarbij je met behulp van een
Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP) jezelf weer terugvindt.

Ontwikkelen doe je zelf
Resultaat Opgeruimd, met zicht op je eigen talenten en een duidelijke koers
naar een volgende stap op weg naar werk, wordt de training afgesloten.
Tijdens een ‘drie-gesprek’ met een coach van Drive, je werkcoach van het UWV en
jijzelf, wordt jouw Persoonlijk Ontwikkel Plan overgedragen aan je UWV werkcoach.
Deze kan vervolgens aan de slag om de re-integratie snel en effectief verder
vorm te geven en samen met jou uit te kijken naar een passende baan en een
nieuwe start.

Elk einde is
het begin van
iets nieuws
Privacy Wij hechten veel waarde
aan het beschermen van je privacy.
Vanuit dat oogpunt hebben wij een
privacy- en klachtenreglement opgesteld. Beide reglementen zijn te
raadplegen via onze website:
www.mentaalspecialist.nl

Training Omgaan met ontslag
Interesse? Is deze situatie herkenbaar voor jou, heb
je behoefte aan extra ondersteuning na je ontslag en
ben je geïnteresseerd in de training ‘Omgaan met ontslag’ van Drive? Neem dan contact op met je eigen
werkcoach van het UWV voor meer informatie over de
training, de trainingsdata op een locatie bij jou in de
buurt en de verdere aanmeldingsprocedure.

Wij zijn ofﬁcieel houder van het keurmerk
Blik op Werk:
Wij worden hierop jaarlijks gecontroleerd
door TüV Nederland:
Drive - The Care Company b.v.
Sint Martinusstraat 70
5911 CK Venlo
Telefoon 077 467 40 33
Fax
077 467 39 93
www.mentaalspecialist.nl

