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Op zoek naar
een nieuwe
job

•

Wat is OP

•

Voor wie

Inhoud

Wat is OP
•
• Welke zijn de modaliteiten
Wanneer is OP versplicht
•
• Wat biedt ons kantoor aan

•

Welke zijn de modaliteiten

•

Wat biedt ons kantoor aan

•

Kostprijs

•

Geheel van begeleidende diensten en adviezen

•

Verleend door de dienstverlener

•

Op kosten van de WG

•

Nieuwe
betrekking
te vinden voor
de WN en adviezen
Geheel
van
begeleidende
diensten
•

•

Principes Outplacement

•

Verleend door de dienstverlener

•

Op kosten van de WG

•

Om WN een nieuwe betrekking te vinden

Diensten en adviezen
• Steun bij ontslag
• Persoonlijke professionele
situatie

• Competentie en expertise
analyse

• Ontwikkelingsplan
• Opleidingen
• Marktverkenning/
Zoekcampagne

• Sollicitatie aanpak
• Integratie nieuwe baan

Wanneer outplacement
Algemene regel

•
•

Opzegging* van minimum 30 Weken
Algemene regel

Niet om dringende redenen

•

Opzegging* van minimum 30 Weken

•

Niet om dringende redenen

•

Leeftijd geen rol

•

Zowel Private als Publieke sector

•

Leeftijd geen rol

•

Zowel Private als Publieke sector
(*Termijn of vergoeding)

(*Termijn of vergoeding)

Wanneer
outplacement
Specifieke regeling voor werknemers van minstens 45 jaar
(cao.82bis):
Specifieke regeling voor werknemers van minstens 45 jaar
45
jaar
of
meer
•
(cao.82bis):

Geen
30
weken
opzegging
•
• 45 jaar of meer
Minimum
1
jaar
anciënniteit
bij
huidige
WG
•
• Geen 30 weken opzegging
Niet
om
dringende
redenen
•
• Minimum 1 jaar anciënniteit bij huidige WG

•

Niet om dringende redenen

Wanneer outplacement
Specifieke regeling in het kader van een activerend beleid bij
herstructurering

•

•
•

•
•

•
•

Specifieke regeling in het kader van een activerend beleid bij
herstructurering
Verplicht oprichting tewerkstellingscel
Verplicht
oprichting tewerkstellingscel
Cel:
Werkgever+sociale
partners afvaardiging+ VDAB (OP
bureau wenselijk)
Doel: Begeleiding zoektocht -controle uitvoering sociaal
plan-check
dat iedereen
die recht heeft uitvoering
op outplacement
Doel:
Begeleiding
zoektocht-controle
sociaaldit
aangebodendat
krijgt
plan-check
iedereen die recht heeft op outplacement

dit aangeboden krijgt

Verplicht inschrijver als WN ( 6 maanden voor 45j+ en 3
maanden
voor
45j.-)
Verplicht inschrijver als WN ( 6 maanden voor 45j+ en 3

maanden voor 45j.-)

Werkgever+sociale partners afvaardiging+ VDAB (OP bureau
wenselijk)

Opzeggingstermijn
•

Opzeggingstermijn:Via aangetekend schrijven OP aanbod

Via aangetekend schrijven OP aanbod
• WN
volgt OP tijdens zijn betaald sollicitatieverlof (1 dag of 2
•
dagen
per week)
WN volgt
OP tijdens
zijn betaald sollicitatieverlof (1 dag of 2 halve
• halve
dagen per week)

•

•

WN niet verplicht om aanbod te aanvaarden tijdens
WN niet verplicht om aanbod te aanvaarden tijdens opzeggingstermijn
opzeggingstermijn

•

tot 1 maand na opzeggingstermijn kan OP worden opgestart

•

•

tot 1 maand na opzeggingstermijn kan OP worden opgestart
60 uren in 3 fasen verspreidt over één jaar

•

60 uren in 3 fasen verspreidt over één jaar

••

Recht
op
hervatting
OP
na
verlies
nieuwe
job
binnen
de
3
Recht op hervatting OP na verlies nieuwe job binnen de 3 maanden
maanden

•

60 uren kan ook al in de eerste fase indien gewenst

yyy
Modaliteiten Opzeggingstermijn:

•

Handtekening op formulier en brief van de WG binnen de 4
weken

•

Volledig ingevulde inschrijvingsformulier

•

Kopie van de ontslagbrief

•

Kopie van het laatste contract of C4

Opzeggingsvergoeding 1/2

•

Opzeggingsvergoeding: OP verplicht vanaf vergoeding van
vanaf vergoeding van minstens 30 weken
minstens
• OP verplicht
30 weken

•

in mindering
opzeggingsvergoeding
• 4 weken
4 weken
loonloon
in mindering
van van
opzeggingsvergoeding

•

brutoloon
voorgaand
kalenderjaar
• Waarde
Waarde
1/121/12
brutoloon
voorgaand
kalenderjaar

•

1800€
(excl.BTW)
en maximum
5500€
(excl.BTW)
• Minimum
Minimum
1800€
(excl.BTW)
en maximum
5500€
(excl.BTW)

•

WN mag
weigeren
betaalt
de bijdrage
• mag
WN
weigeren
maarmaar
betaalt
wel wel
de bijdrage
OP OP

•

vroeger
werkloosheidsuitkering
• 4 weken
4 weken
vroeger
werkloosheidsuitkering

•

60 uren
• Begeleiding
Begeleiding
van van
60 uren

•

Opzeggingvergoeding 2/2
> 45 jaar, minimum 1 jaar anciënniteit huidige WG,
opzeggingsvergoeding
is
minder
dan
30
weken
> 45 jaar, minimum 1 jaar anciënniteit huidige WG,

•

opzeggingsvergoeding is minder dan 30 weken

•

60 uren begeleiding over periode van 1 jaar

•

Uitbetaling van volledige opzegvergoeding

•

Kostprijs door WG

•

WN
kan niet
doorweigeren,
WG
RVA kan werkloosheidsuitkering
• Kostprijs
opschorten ( minstens 4 weken tot hoogsten 52 weken)

•
•
•
•

WN kan aanvaarden of weigeren tot 1 maand na eﬀectieve einde van de
overeenkomst
60 uren begeleiding over periode van 1 jaar
Uitbetaling van volledige opzegvergoeding

WN kan niet weigeren, RVA kan werkloosheidsuitkering opschorten

( minstens 4 weken tot hoogsten 52 weken)

Modaliteiten Opzeggingsvergoeding:

•

U aanvaardt het aanbod van de WG

•

Binnen 4 weken volledig ingevulde en ondertekende
inschrijvingsformulier terugsturen naar de WG

•

WG stuurt door naar ons kantoor

Algemeen stelsel OP
Modaliteiten,
voorwaarden en
termijnen
Bedoelde werknemers

Ontslag met een
opzeggingsvergoeding

Ontslagen werknemers van de
privésector en contractuelen van de
openbare sector.
Uitgesloten:
De werknemers ontslagen:
• dringende redenen
• in het kader van herstructurering

Algemeen stelsel OP
Ontslag met een
opzeggingstermijn

Ontslagen werknemers van de
privésector en contractuelen van de
openbare sector.
Uitgesloten:
De werknemers ontslagen:
• dringende redenen
• in het kader van herstructurering

Bijzondere regeling (cao 82bis)
(WN 45j. en ouder)

Ontslagen werknemers van de
privésector.
Uitgesloten:
De werknemers ontslagen:
• dringende redenen
• in het kader van herstructurering

Voorwaarden opstart OP

Recht hebben op minstens 30 weken
Recht hebben op een opzeggingstermijn
opzeggingsvergoeding of vergoeding die van minstens 30 weken
overeenstemt met het saldo van een
opzeggingstermijn van 30 weken

• Ten minste 45jaar zijn
Minstens 1 jaar anciënniteit
Recht en plicht om OP te volgen

OP maatregelen

60 uur (1/12 jaarloon voorgaande
kalenderjaar met minimum 1.800€ en
maximum 5.500€)
4 Weken opzeggingsvergoeding
verrekend

60 uren verrekend in de duur dat
de werknemer afwezig mag zijn
om een nieuwe betrekking te
zoeken tijdens zijn opzegging.
De kost voor OP is een bijkomende
kost voor de WG. WG bepaalt zelf
de waarde van het OP programma.

60 uren verrekend in de duur dat de
werknemer afwezig mag zijn om nieuwe
betrekking te zoeken tijdens zijn
opzegging

OP begeleiding
Termijn voor de WG om OP
aanbod te doen

Binnen termijn van 15 dagen na het einde Binnen termijn van 4 weken na het begin
van de overeenkomst
van de opzegging

Binnen termijn van 15 dagen na
einde van de overeenkomst of
gedurende de volledige duur van
de opzegging

Termijn voor de werknemers om
OP aanbod te aanvaarden

Binnen termijn van 4 weken na de
mededeling van het aanbod

Binnen termijn van 4 weken na de
mededeling van het aanbod

Binnen een termijn van 1 maand na
de mededeling van het aanbod.
Aanbod hoeft niet tijdens de
opzegging te worden aanvaard
maar wel binnen 15 dagen na
eﬀectieve einde van de
overeenkomst

Termijn voor ingebrekestelling
van de werkgever

Binnen termijn van 39 weken na afloop
van de termijn van 15 dagen volgend op
het einde van de overeenkomst

Binnen 4 weken na afloop van een eerste Binnen termijn van 1 maand na
termijn van 4 weken volgend op het
afloop van termijn van 15 dagen
begin van de opzegging
volgend op het einde van de
overeenkomst

Algemeen stelsel OP
Modaliteiten,
voorwaarden en
termijnen
Termijn om een aanbod te doen na
een ingebrekestelling

Ontslag met een
opzeggingsvergoeding

Algemeen stelsel OP
Ontslag met een
opzeggingstermijn

Bijzondere regeling (cao 82bis) stelsel:
45j+

(WN 45j. en ouder)

Binnen een termijn van 4 weken na de
ingebrekestelling.

Binnen een termijn van 4 weken na de
ingebrekestelling.

Binnen een termijn van 1 maand na de
ingebrekestelling.

Duur en fasen van de
OP begeleiding

3 opeenvolgende fasen gespreid over een
periode van maximum 12 maanden:
-Fase1: 20 uren gedurende de eerste 2
maanden van de begeleiding
-Fase 2: 20 uur gedurende de volgende 4
maanden.
-Fase 3: 20 uur gedurende de laatste 6
maanden.

Geen enkele bepaling voorzien

3 opeenvolgende fasen gespreid over een
periode van maximum 12 maanden:
-Fase1: 20 uren gedurende de eerste 2
maanden van de begeleiding
-Fase 2: 20 uur gedurende de volgende 4
maanden.
-Fase 3: 20 uur gedurende de laatste 6
maanden.

Verlies van een nieuwe betrekking en
termijn om een OP aanvraag in te
dienen

Binnen een termijn van 1 maand na het
verlies van de nieuwe betrekking (dit
verlies van de betrekking moet
plaatsvinden binnen 3 maanden na de
indiensttreding bij de nieuwe werkgever)

Binnen een termijn van 1 maand na het
verlies van de nieuwe betrekking(dit
verlies van betrekking moet plaatsvinden
binnen 3 maanden na de indiensttreding
bij de nieuwe WG) en binnen 3 maanden
na de beëindiging van de
overeenkomst(vroegere betrekking)

Binnen een termijn van 1 maand na het
verlies van de nieuwe betrekking( of
binnen 3 maanden na het einde van de
overeenkomst bij de vorige WG wanneer
de WN een tegenopzegging had getekend)

De werkgever moet zijn aanbod doen
binnen een termijn van 15 dagen na het
verzoek van de WN

De werkgever moet zijn aanbod doen
binnen een termijn van 15 dagen na het
verzoek van de werknemer

De werkgever moet zijn aanbod doen
binnen een termijn van 15 dagen na het
verzoek van de werknemer

Sancties wegens het niet-naleven van
de procedure door de werkgever

Geen sanctie maar betaling van de
volledige ontslagvergoeding zonder
mogelijke aftrek van 4 weken

Geen sanctie.

Bijdrage van 1800€ ten laste van de WG en
te storten aan de RSZ(ten gunste van de
RVA)onverminderd de strafrechtelijke en
administratieve sancties.

Sancties voor de werknemer wegens
het weigeren van het OP

Geen sanctie

Geen sanctie.

Mogelijkheid tot schorsing van het recht
op werkloosheidsuitkeringen voor een
duur van 4 tot 52 weken, of zelfs uitsluiting

Wanneer geen outplacement
•

Dringend ontslag

Wanneer geen Outplacement:

•

Dringend ontslag

•

Recht op rustpensioen / Stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag
aan te vragen

•

Recht op rustpensioen / Stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag aan
te vragen

Bĳ weigering outplacement……tĳdelĳk of
definitief verlies werkloosheidsuitkering

Outplacementkantoor
GROW*lb
Outplacement kantoor
•
•
•
•

Arbeidsongevallenverzekering afgesloten door OP kantoor voor
alle
tijdens, op weg vanafgesloten
en naar de
plaats
Arbeidsongevallenverzekering
door
OP van
kantoor
• ongevallen
begeleiding.
voor alle ongevallen tijdens, op weg van en naar de plaats
van begeleiding.
Eerbiedigen van de persoonlijke levenssfeer en vertrouwelijke
behandeling
vanvan
inlichtingen
over werknemer
Niet
de persoonlijke
levenssfeerbekomen.
en
• Eerbiedigen
doorgeven
aan derden
van deze
inlichtingen
vertrouwelijke
behandeling
van
inlichtingen over werknemer
bekomen. Niet doorgeven aan derden van deze inlichtingen
Niet inlaten met contacten tussen werknemer en potentiële
werkgevers
• Niet inlaten met contacten tussen werknemer en potentiële
werkgevers
Zo vlug mogelijk opstarten met de begeleiding
• Zo vlug mogelijk opstarten met de begeleiding

Overzicht begeleiding
Ons aanbod

•

DetailDetail
programma
programma

•

OnzeOnze
methodiek
methodiek

•

Datum van begin

•

Individueel en of
• Individueel en of groepsoutplacemement
groepsoutplacement

•

van
detijdens
WN tijdens de begeleiding via een
• Programma
Programma
van de
WN
documentvia een
de begeleiding
document

•

•
•
•

•

Datum van begin

Locaties waar de begeleiding wordt ingericht

Locaties waar de begeleiding
wordt ingericht

Traject
•

Eerste periode: eerste 2 maanden-20u

•

Tweede periode: volgende 4 maanden-20u (schriftelijk
verzoek)

TRAJECT
•

Eerste
periode:
eerste
2
maanden-20u
• Derde periode: laatste 6 maanden-20u (schriftelijk verzoek)

•

Tweede
periode:
volgende
4
maanden-20u
(schriftelijk
verzoek)
• Hervatting na verlies nieuwe job binnen de 3maanden

•

Derde periode: laatste 6 maanden-20u (schriftelijk verzoek)

•

Hervatting
verlies
nieuwe job binnen
de 3maandenin
tijdens
opzeggingstermijn
begeleidingsuren
• Indien na
mindering van uren om een job te zoeken (sollicitatieverlof)
Indien tijdens opzeggingstermijn begeleidingsuren in mindering
van uren om een job te zoeken (sollicitatieverlof)

•

Opstart
Opstart
Overeenkomst
• •Overeenkomst
Take
in in
gesprek
gesprek
met
met
kandidaat
kandidaat
• •Take
Schriftelijke
toestemming
toestemming
kandidaat
kandidaat
• •Schriftelijke
Attest
outplacementbegeleiding
outplacementbegeleiding
VDAB
VDAB
• •Attest
Afsluiten
arbeidsongevallenverzekering
arbeidsongevallenverzekering
• •Afsluiten
Opmaak
specifiek
specifiek
programma
programma
• •Opmaak
Eindverslag
indien
indien
nog
nog
geen
geen
job
job
nana
OP
OP
• •Eindverslag

Ik ben niet tevreden over OP
Ik ben niet tevreden met mijn OP
Neem
contact
op
met
sociale
partners
of
Hulpkas
•
• Neem contact op met sociale partners of Hulpkas
Stop
niet
zomaar
OP,
kan
gevolgen
hebben
voor
uitkering
•
• Stop niet zomaar OP, kan gevolgen hebben voor uitkering
Klacht
indienen
bij
VDAB
of
Federgon
•
• Klacht indienen bij VDAB of Federgon

BACK UP

Detail begeleidingg
Ontslag en Detail
outplacementprogramma klant
outplacement
• Ontslag enreactie-verwerken-stilstaan
Emotionele
bij de redenen-verwachtingen tav OP
Emotionele reactie-verwerken-stilstaan bij de redenen-verwachtingen tav outplacement

• Persoonlijke en professionele situatie
•

Persoonlijke en professionele situatie

Studiekeuze-persoonlijke geschiedenis-rode draad-successen en
Studiekeuze-persoonlijke geschiedenis-rode draad-successen en mislukkingen-leer en
mislukkingen-leer
en groeimomenten-vorige functieomschrijvingengroeimomenten-vorige functieomschrijvingen

brengen
• Profiel
kaart brengen
• Profielinin kaart
Expertise-competenties-technische competenties-kernkwaliteiten-mogelijkheden
op de
Expertise-competenties-technische
competenties-kernkwaliteiten-drijfveren
arbeidsmarkt
mogelijkheden op de arbeidsmarkt

• Loopbaanperspectieven

• Loopbaanperspectieven
Opmaak loopbaanplan

Opmaak loopbaanplan

•

Begeleiding zoektocht nieuwe baan

nieuwe baan
• Begeleiding
Opstellen CV enzoektocht
motivatiebrief-sollicitatie/interview-opvolgen
van lopende sollicitaties
Opstellen CV en motivatiebrief-sollicitatie/interview- integratie nieuwe job

•

Take out gesprek

•

Take in gesprek

Overzicht voor kantoor

•

Take out gesprek

•

Take in gesprek

•

Stappenplan

•

Analyse
• Stappenplan

•

Analyse
•
CV ondersteuning

•

CV ondersteuning

•

Interviewtechnieken
• Interviewtechnieken

•

Psychotechnische testen
•
Psychotechnische testen

•

Sollicitatietechnieken

•

Sollicitatietechnieken
• Actieplan/Zoekcampagne

•

Begeleiding & integratie
•
Actieplan/Zoekcampagne

•

Rapportering

•

Begeleiding
• Eindrapport & integratie

•

Rapportering / Eindrapport

Kübler-Ross transitie verandering
Ontkenning
Shock
E
M
O
T
I
E
S

Woede
Integratie

Frustatie

Zingeving

Angst
Verdriet
Impasse
Apathie

TIJD

Uitdaging
Loslaten
Acceptatie

