Maatwerk
re-integratie
voor BWW’ers
Beste vangnet is een nieuwe baan

Beste vangnet is een nieuwe baan
Dienstverlening APG bij re-integratie BWW’ers
Wanneer een van je (ex)werknemers gebruik maakt van de Bovenwettelijke
WW-regeling (BWW), wil je dat hij/zij alle energie en motivatie kan richten op
het vinden van een nieuwe baan. Daarbij wil je maximaal worden ondersteund
zodat je mogelijk kunt besparen op de uitkeringskosten. APG neemt organisaties
zoveel mogelijk werk uit handen bij het begeleiden van een (ex)werknemer
naar een nieuwe baan. En omdat elk individu anders is, gaan we in onze
benadering uit van maatwerk.

We maken samen een re-integratieplan en enthousiasmeren en motiveren je
(ex)werknemer om naar werk te blijven zoeken. We controleren op inspanningen,
zowel kwalitatief als kwantitatief. Hierbij handelen we binnen de door jou aan
ons gemandateerde bevoegdheden. Kortom, wij zorgen voor de voortgangsbewaking in het proces (casemanagement). Ieder kwartaal sturen we je een
rapportage met de resultaten.
Fase

Activiteiten

Inventarisatiefase
Prijs: €1.975,per deelnemer

1. Kennismakingsgesprek

3. Vervolggesprek

Inventarisatiefase
Deze fase bestaat uit drie gesprekken: Je (ex)werknemer voert een kennismakings- en een verdiepend gesprek met de adviseur van APG, en een gesprek
met een financieel planner.

In het vervolggesprek verkennen we hoe je werknemer de komende jaren
voor zich ziet en wat hij/zij nog wil en kan doen. We bespreken ook welke
inspanningen daarvoor nodig zijn en eventuele vereiste ondersteuning.
Het gesprek met de financieel planner is gericht op het verkrijgen van inzicht
in de huidige en toekomstige persoonlijke financiële situatie. De ervaring leert
dat duidelijkheid over en inzicht in die situatie (en een bewuste, weloverwogen
keuze op basis daarvan) mensen rust geeft, waardoor zij hun focus en energie
op werk kunnen richten.
Activeringsfase
De begeleiding in deze fase is maatwerk. De uitkomsten van de inventarisatiefase nemen we als leidraad, waaronder afstand tot werk en de motivatie van
je (ex)werknemer.

2. Gesprek met financieel planner

Doel: bewuste en weloverwogen financiële keuze door
(ex)werknemer

Onze aanpak bestaat uit twee fasen:

In het kennismakingsgesprek brengen we in kaart wat voor werk betreffende
werknemer precies deed, wat deze er leuk en minder leuk aan vond en – wanneer
er al sprake is van werkloosheid – hoe deze invulling geeft aan het leven.

Doel: kennismaking en verkennen motivatie (ex)werknemer

Doel: activering motivatie (ex)werknemer activeren en
advies voor wel of geen deelname aan re-integratietraject
of werk naar werktraject
Activeringsfase
Prijs: maatwerk

Optie 1: Intensief re-integratietraject (6-12 maanden
met ondersteuning van een re-integratiebureau)
met gemandateerd opdrachtgeverschap en intensief
casemanagement

Doel: activeren en enthousiasmeren (ex)werknemer
Optie 2: Controle op kwantiteit en kwaliteit sollicitaties.

Wij zorgen voor nauwe persoonlijke afstemming met je organisatie
en (ex)werknemer zodat het proces voor je organisatie efficiënt en effectief
verloopt, en je (ex)werknemer alle energie en motivatie kan richten op
het vinden van een nieuwe baan.
Meer informatie?
Onze adviseur Anita van de Bunt staat je graag te woord.
Je kunt haar bereiken op 06-12 99 46 13 of
anita.vande.bunt@apg.nl
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