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OP MAAT
MV Werkt:

• timmert sinds 2006 met veel succes aan de weg op gebied van  
 HRM, loopbaanbegeleiding, outplacement en persoonlijke 
 ontwikkelingstrajecten bij kleine en grote ondernemingen.

• brengt mensen in beweging; empathie, creativiteit en resultaat- 
 gerichtheid zit in het DNA van onze coaches.

• zet in op innovatie, ontwikkeling en kwaliteit op maat.

Het overzicht van producten en diensten is bedoeld om u een goed 
beeld te geven van onze dienstverlening.
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•  Eén aanspreekpunt voor al uw vragen of uit te voeren opdrachten
•  Alle specialisten onder 1 dak
•  Deskundige vraagbaak, zonder dat er direct gefactureerd wordt
•  Laagdrempelig
•  Maatwerk voor elk individu zonder het doel uit het oog te verliezen
•  Kennis van bijzonder veel branches
•  Vele referenties van zowel opdrachtgevers als cliënten
•  Backoffi  ce 24/7
•  Call center
•  Bij alles wat we doen willen wij een langdurige relatie opbouwen
•  Wij ontzorgen
•  Landelijk opererend en regionaal sterk in de omgeving

ONDERSCHEIDEND VERMOGEN

Enkele van onze klanten

RE-INTEGRATIE 
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Re-integratie spoor 2

Ziek zijn is voor niemand prettig. Voor de werknemer niet, maar ook niet voor de werkgever. 
Nog vervelender wordt het als een werknemer door ziekte langdurig uit de roulatie is of 
zelfs arbeidsongeschikt raakt. De Wet Verbetering Poortwachter gaat de strijd aan met 
langdurig verzuim door ziekte. Deze wet verlangt dat werkgever en werknemer zich 
samen met een re-integratiebureau, arbodienst of gecertifi ceerde bedrijfsarts inspannen 
om de getroff en werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. MV WERKT 
heeft het specialisme in huis om uw werknemer duurzaam naar ander werk te begeleiden.

Werkwijze

•  Een duidelijk plan van aanpak met meetbare doelstellingen
•  Vooraf een reële inschatting van de duur en kosten van de begeleiding
•  Modulaire aanpak aan de hand van de casus
•  Regelmatige terugkoppeling van de stand van zaken, conform afspraken
•  Intensieve samenwerking met andere professionals indien nodig, bijv. 
   psycholoog
•  Actief zoeken naar ander werk. Wij hebben een breed netwerk, 
    telecedentes die actief bedrijven benaderen en de werknemer kan gebruik 
    maken van vacatures die vanuit ons netwerk worden aangeboden
•  De regie van de re-integratie is in handen van een ervaren projectmanager
•  Onze werkwijze voor re-integratie tweede spoor voldoet aan de eisen 
    van het UWV
•  Uniforme terugkoppeling en rapportage door de medewerker Backoffi  ce
 
 
Ons doel is uw werknemer zorgvuldig en met aandacht te begeleiden naar een nieuwe, 
duurzame werkplek. Niet alle stappen zijn in alle gevallen noodzakelijk. Afhankelijk van 
de feitelijke situatie van de werknemer bepalen wij een op maat verzorgd traject.

RE-INTEGRATIE 
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Werknemers die hun baan gedwongen verliezen ervaren en verwerken dit elk op hun eigen ma-
nier. Door hier rekening mee te houden en de juiste interventie toe te passen, levert dit een grote 
bijdrage aan de voortgang van het verwerkings- en sollicitatietraject. Maatwerk en maximale en 
oprechte betrokkenheid, waarbij de werknemer centraal staat, waardoor deze zelfredzaam, weer-
baar en vanuit het eigen talent onderscheidend wordt in de arbeidsmarkt. 

Tijdens het outplacement- en bemiddelingstraject begeleidt en bemiddelt onze adviseur één of meer-
dere werknemer(s) zo snel als mogelijk, rekening houdend met de mogelijkheden, beperkingen en 
wensen van de werknemer, naar een nieuwe en passende werkkring. Op basis van het profi el van de 
werknemer wordt een outplacementtraject op maat uitgestippeld. 

De afzonderlijke onderdelen van dit programma hebben een gemeenschappelijk doel: zo snel als mo-
gelijk een nieuwe en passende dienstbetrekking vinden, die het beste bij de wensen en mogelijkheden 
van de individuele werknemer past. Wij willen er immers zeker van zijn dat de overstap succesvol en 
naar ieders tevredenheid verloopt, zowel nu, als in de toekomst.

Het Begeleidingstraject 

Het begeleidingstraject wordt middels modules samengesteld, geheel naar de wens van de opdrachtge-
ver. Trajecten worden aangeboden in 3 - 6 - 9 maanden 

OUTPLACEMENT
-REGULIER-

Modules Begeleidingstraject

o   Accepteren van de nieuw ontstane situatie
o   Aanvullende PPA Analyse rapportages
o   Het in beeld brengen van de kwaliteiten en competenties, gericht op
     de arbeidsmarkt
o   Bewustwording van eigen loopbaanmogelijkheden 
o   Inzichtelijk maken van de concrete arbeidsmarktmogelijkheden 
o   Opstellen CV en indien van toepassing grafi sche bewerking hiervan
o   Opstellen van een open en gesloten sollicitatiebrief
o   Opleidingsanalyse (indien van toepassing)
o   Training sollicitatievaardigheden/gespreksvaardigheden
o   Netwerktraining, gebruik sociale media
o   Voorlichting arbeidsvoorwaarden 
o   Actief solliciteren (desgewenst in groepsverband) onder begeleiding 
      van loopbaanadviseurs van MV Werkt
o   Inzet van het Callcenter
o   Zelfstandig ondernemerschap (indien van toepassing)
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OUTPLACEMENT
-REGULIER-

OUTPLACEMENT
-OUTDOOR-

Standaard in alle trajecten 

o   24/7 backoffice ondersteuning. 
o   Praktijkgids en naslagwerk  “Werk maken van  werk zoeken” 
o   6 maanden toegang tot het Online Werkcafe (www.werk.cafe)
o   Actieve job search en netwerkbenadering
o   Nazorg

Outdoor werken aan je toekomst! Vernieuwend en verrassend effectief individueel outplacement 
op maat in een verfrissende omgeving. Even los van de thuissituatie met de focus op bezinning 
en perspectief. Dit concept is ontstaan uit feedback van relaties en cliënten. We hebben dit ver-
taald naar concrete trajecten.  

Op een unieke strandlocatie worden kandidaten begeleid door onze professionals, zowel op in-
dividuele basis als tijdens groepssessies, met als ultieme doel dat de vooraf besproken resultaten 
behaald worden.

Gedurende een verblijf van 4 dagen wordt op doeltreffende wijze gewerkt aan outplacement. 
Hierbij staat het individu centraal. De combinatie van coaching, training en ontspanning, vormen 
de basis van het traject, wat resulteert in fris en gefocust werken aan de toekomst.

Het team van MV Werkt bestaat uit ervaren loopbaancoaches, re-integratie coaches en A&O psy-
chologen. Tijdens het verblijf is altijd een medewerker van MV werkt op locatie aanwezig.

De combinatie van buiten zijn, dingen 
ondernemen, tijd voor jezelf en werken 
aan je toekomst is een unieke en zeer suc-
cesvolle werkwijze. 

Wanneer MV WERKT OUTDOOR?

Bij Outplacement, Re-integratie spoor 1 
en 2, Burn-out en Loopbaanadvies.
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Als een werknemer worstelt met de vraag of hij of zij nog wel op de juiste plaats zit, kan 
een loopbaanoriëntatietraject meer inzicht geven. De aanleiding kan verschillen, zoals 
ontslag, ziekte of een nieuwe fase in het leven, waarin men anders naar werk gaat kijken. 
Een loopbaanoriëntatie betekent niet per definitie dat het roer rigoureus omgegooid 
moet worden.  Dromen kunnen soms veel eenvoudiger gerealiseerd worden dan gedacht, 
door het ontdekken van talenten en deze te vertalen naar concrete doelen.

Het loopbaantraject

Het traject bestaat uit meerdere gesprekken van anderhalf uur. Het eerste gesprek is een 
intakegesprek. Er zal met name gewerkt worden aan de onderstaande vraagstellingen:
 
Om de vraagstelling en wensen helder te krijgen, wordt onder andere een persoonlijkheidstest 
afgenomen. Tevens zal een carriëreanalyse gemaakt worden. Indien van toepassing, geven we 
opdrachten om “out of the box” te denken. Via de ideale baan, associaties en bijbehorende 
kwaliteiten, komen we tot gerichte acties die men kan ondernemen. We blikken terug op de 
loopbaan en gemaakte keuzes. Wat past nog wel en wat niet meer? Welke kwaliteiten heeft 
iemand en wat houdt het tegen om deze ten volle te benutten? Wat vindt iemand het leukste om 
te doen in werk en vrije tijd? We werken toe naar een plan van aanpak, waarin we de antwoorden 
op alle vragen vertalen naar concrete realiseerbare doelen, met als resultaat: zelf sturing geven 
aan de eigen loopbaan.  

Profi elanalyse

In de profi elanalyse wordt onder andere aandacht 
gegeven aan competenties, drijfveren, gewenste 
branches, realistische mogelijkheden, beper-
kingen en cultuur. Welke functie en/of bran-
che iemand ambieert is niet alleen afhankelijk 
van wat iemand kan, maar ook wat de drijfveren 
zijn en welke organisatiecultuur wordt gewenst. 
‘Waar krijg ik energie van?’ en ‘Waar blink ik in 
uit?’,  zijn vragen die mede bepalen of een func-
tie echt bij iemand past. 

 

LOOPBAANBEGELEIDING



9MV WERKT

Allereerst wordt in een gesprek aandacht gegeven aan de belangrijkste loopbaanvragen 
en wordt teruggeblikt op keuzes en ervaringen in het verleden. Mogelijke belemmeringen 
en blokkades uit het verleden worden in kaart gebracht en herkenbaar gemaakt. Ook zal er, 
indien van toepassing, aandacht gegeven worden aan  de huidige situatie. 

Uiteindelijk leidt de profielanalyse enerzijds tot een sterker zelfbeeld en anderzijds tot een 
profielschets van de ideale functie of inzicht in loopbaanwensen.
 

Profielanalyse bestaat uit de volgende stappen:

•  Aandacht voor mogelijkheden en eventuele beperkingen
•  Zelfanalyse: 
          -   Het terugblikken op arbeidsverleden, loopbaankeuzes en 
               ervaringen
          -   Het in kaart brengen van competenties, drijfveren & loopbaan-
               wensen, gewenste cultuur, werkgebied & werksoort)
          -   Het beschrijven van passende en haalbare werkzaamheden
          -   Afname PPA onderzoek
 

             PPA onderzoek

Wij nemen indien mogelijk bij de betrokken personen een Persoonlijke Profiel Analyse af. Uit 
deze PPA bepalen wij functiekenmerken, competenties, mogelijke beroepen en branches. De 
PPA wordt uitvoerig besproken en de werknemer ontvangt een rapportage met aanbevelingen. 
Deze PPA kan de werknemer goed gebruiken bij het solliciteren en het onderbouwen van 
functiekenmerken en competenties. Loopbaanonderzoek (competentie- drijfveren- interesse 
en psychologisch onderzoek).
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In coaching staan de begrippen persoon, werk en resultaat centraal. In een coachingstraject 
gaat het over het -hier en nu- en wordt de gecoachte gefaciliteerd in het nemen van 
verantwoordelijkheid van het eigen leerproces. In coaching gaat het niet alleen om het 
inzicht geven in eigen competenties en ontwikkelpunten, maar voornamelijk om het in
beweging brengen van de gecoachte en het veranderen van concreet en gewenst werkgedrag.
 

Coaching is een combinatie van advisering, begeleiding en training op de volgende 
terreinen: 

•   Toepassen van kennis
•   Hanteren van technieken en vaardigheden
•   Eigen maken van een bepaalde werk- en levenshouding
•   Inzetten van (persoonlijke) eigenschappen en kwaliteiten
 

Elementen 

•   Kennismakingsgesprek 
•   Het bespreken en definiëren van de doelstelling
•   Afname van verschillende tests/assessment (persoonlijkheidsanalyse 
     en cognitieve capaciteiten)  
•   Bespreken van testresultaten (consensusbespreking) 
•   Nader definiëren van ontwikkelpunten en op basis hiervan wordt een 
     plan van aanpak opgesteld
•   Individuele gesprekken / coachingssessies
•   Hoe kan ik gebruik maken van de nieuw verkregen inzichten?
•   Optimalisatie van het huidige gedrag om succesvol te zijn 
     in de huidige functie
•   Uitvoeren van praktijkgerichte opdrachten
•   Bespreken en analyseren van praktijksituaties
•   Evaluatie en verankering gewenst gedrag of vaardigheden 

COACHING
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Werkwijze

Het coachingstraject bestaat uit verschillende fases met een tijdsduur van 4 maanden. 
Onderstaande werkwijze is een richtlijn, gedurende het traject wordt constant gekeken naar 
de behoefte van de medewerker. 
 
In een kennismakingsgesprek wordt in samenspraak met de werknemer een op maat 
gesneden plan van aanpak besproken. De ontwikkelpunten, welke zijn beschreven in de 
competentie-rapportage en de PPA analyse vormen een goede uitgangsbasis voor het 
coachingstraject. Uiteraard vormen de door de werknemer aangedragen ontwikkelpunten 
de basis van het coachingstraject.
 
Tijdens de coachingssessies wordt inzicht gegeven in onder andere persoonlijkheids-
kenmerken, drijfveren en consequenties van huidig werkgedrag. Daarnaast wordt het 
gewenste werkgedrag voor de betreffende functie geconcretiseerd. Door middel van  
bewustwording van werkgedrag, diverse gedragsgerichte opdrachten, tests en motiverende 
gesprekken, wordt de benodigde gedragsverandering gestimuleerd. Opgedane vaardigheden 
en inzichten worden in de praktijk getoetst en in het traject besproken. 
 
Het coachingstraject bestaat uit meerdere gesprekken. De frequentie van de gesprekken 
is 1 keer per week tot eens per 2 weken, afhankelijk van de behoefte van de kandidaat. Na 
4 maanden zijn er 4 reflectiesessies. Deze zijn bedoeld om praktijksituaties samen met de 
uitvoerende coach te bespreken. De uitvoerende coach fungeert gedurende het gehele 
traject als back-up en als vertrouwenspersoon.
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Advies bij selectie- en loopbaanvraagstukken, zoals: 

            •  Is deze persoon geschikt voor een bepaalde functie?

            •  Heeft deze medewerker het in zich om door te groeien?

            •  Kan deze medewerker de functieverandering aan? 

Afhankelijk van de doelstelling is een assessmentselectie, potentieel- of ontwikkelingsgericht. 
Met de informatie uit onze assessment kunnen beslissingen gefundeerd worden genomen. 
Afhankelijk van de vraagstelling richt een assessment zich op:

•   Intellectuele capaciteiten, zoals taalkundig begrip- en redeneer vermogen, cijfermatig
    analytisch redeneervermogen, logisch-abstract redeneervermogen, ruimtelijk inzicht,
    technisch inzicht.
•   Persoonlijkheidseigenschappen, zoals stressbestendigheid, geldingsdrang, empathie, 
    extraversie, directheid, zorgvuldigheid, ambitie en het consciëntieus zijn.
•   Vaardigheden, zoals stijl van communiceren en plannend en organiserend vermogen.

Binnen drie werkdagen volgt een 
kernachtig en helder rapport 
met aanbevelingen. 

Desgewenst kunt u op het 
einde van de dag al een 
beknopte telefonische rap-
portage krijgen.

Nederlands Instituut van Psychologen

Er wordt gehandeld conform de 
gedragscode van het Nederlands 
Instituut van Psychologen NIP

ASSESSMENTS
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                Persoonlijke Profiel Analyse (PPA)

In amper 8 minuten verschaft de PPA een grondig inzicht in iemands werkgedrag. PPA 
beantwoordt vragen als: Welke zijn de sterktes en zwaktes van deze persoon? Welke 
communicatiestijl hanteert deze persoon? Is deze persoon een zelfstarter? Wat motiveert 
deze persoon?

Zodra een PPA-vragenlijst is ingevuld, kunt u 22 bijkomende rapporten opvragen. Zo kunt u 
gemakkelijk kandidaten aan functies linken, CV’s ontleden, medewerkers aansturen en coachen, 
als ook ontwikkelings- en trainingsprogramma’s voor hen bepalen.

PPA analyse voor
o  De juiste persoon rekruteren
o  De juiste medewerkers promoveren
o  Samenstellen van teams
o  Motivatie en het moreel van de medewerkers peilen om 
     personeelsverloop te voorkomen
o  Nauwkeurig bepalen op welke domeinen verdere ontwikkeling 
     vereist is, zodat de impact op uw bedrijfsresultaten maximaal is
o   Prestatiegericht leidinggeven
o   Een team beter laten functioneren
o   Stimuleren van motivatie

 
                Teamanalyse (TTA)

De TTA (teamanalyse ten behoeve van het analyseren van een of meerdere teams) is een zeer 
effectief analyse instrument om snel, doeltreffend en helder omschreven, de sterkte en de 
ontwikkelpunten van een team te benoemen. Alle persoonlijke eigenschappen per medewerker 
worden middels de PPA (Persoonlijke Profiel Analyse) methodiek geanalyseerd waardoor er 
drie belangrijke elementen worden geanalyseerd: 

1. Persoonlijk profiel per medewerker 
2. Correlatie tussen de verschillende persoonlijke profielen 
              binnen een team
3. Huidige teamsamenstelling kan afgezet worden tegen de 
              ideale teamsamenstelling
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Algemeen

In onze trainingen staan de thema’s persoonlijke eff ectiviteit en professionele communicatie 
centraal. We halen het beste uit uw werknemers naar boven. Uiteraard gaat het hierbij om 
het langetermijneff ect. Dit wordt bewerkstelligd met behulp van het volgende: 

 • Maximaal 12 personen per trainer
 • Vooraf vaststellen van persoonlijke leerdoelen
 • Ervarend leren
 • Confronterende methodieken (met respect)
 • Theorie in dienst van eigen werkpraktijk
 • Follow-up en nazorg: een vanzelfsprekende service! 

De trainingen worden op maat gemaakt. Er wordt op een speelse, levendige manier gewerkt. 
Deelnemers zijn steeds bezig, van de bespreking van de theorie/werkmodellen tot en met 
de praktijksimulaties. Vanzelfsprekend wordt gewerkt met rollenspellen tussen deelnemers 
onderling, en ook kan worden ‘gesparred’ met professionele acteurs. 

Traningen:

          Persoonlijke uitstraling en beïnvloeden

          Overtuigend leidinggeven

          Persoonlijke eff ectiviteit

           Adviseren

           Confl icthantering en onderhandelen

           Teamvorming

           Specifi eke gesprekken

TRAININGEN WERVING EN SELECTIE



15MV WERKT

Werving & Selectie is een vak apart.

MV-werkt kan u veel tijd en frustratie besparen door het proces van Werving & Selectie geheel 
of gedeeltelijk van u over te nemen.

Op een proactieve, deskundige en betrokken wijze begeleidt een consultant u gedurende 
het proces. De basis wordt gevormd door een uitgebreide organisatie- en functieanalyse;
intensief wordt gesproken over capaciteiten, persoonlijkheidskenmerken, functievereisten 
en de heersende cultuur binnen uw organisatie.

Een uitgebreid netwerk, mogelijk in combinatie met internetactiviteiten, leidt tot het kritisch 
en discreet benaderen van potentiële kandidaten. Op uniforme wijze worden kandidaten 
gepresenteerd, afspraken gearrangeerd en vinden er evaluaties plaats.

Werving & Selectie werkt op basis van

 • File Search
 • Web Search
 • Media Search
 • Direct Search

en richt zich op functies binnen de gebieden Financieel, Techniek, HRM, Logistiek, 
Communicatie en Sales.

Desgewenst behoort het afnemen van een assessment tot de mogelijkheden.

TRAININGEN WERVING EN SELECTIE
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zitten we niet in de buurt, komen we naar u toe

Ericssonstraat 2, 5121 ML  Rijen 085-0185696 www.mv-werkt.nlinfo@mv-werkt.nl


