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PERSONEEL

Marktanalyse van outplaceMentbureaus

Sneller naar een 
nieuwe baan
Bij ontslag kan worden overeengekomen dat de werknemer 

professionele begeleiding krijgt naar nieuw werk. Meestal re-

gelt de werkgever deze outplacement en betaalt hij de kosten, 

eventueel als onderdeel van de transitievergoeding. Waar moet 

u op letten als u een outplacementbureau inhuurt? HR Rende-

ment nam de outplacementmarkt onder de loep.

UU kunt werknemers bij ontslag de keuze 
geven tussen betaling van alleen een 
transitievergoeding of een lagere transi-
tievergoeding met in aanvulling daarop 
een door u geregeld en betaald outplace-
menttraject. Eén van de voorwaarden 
is dat u dit vooraf schriftelijk afspreekt 
met de werknemer. Outplacement kan 
ook onderdeel zijn van een sociaal plan 
als u gedwongen bent meerdere werk-
nemers te ontslaan. Zij hebben veel baat 
bij een outplacementtraject. Het zorgt 
ervoor dat de werknemer gemakkelijker 
nieuw en goed passend werk vindt. 

Kennismakingsgesprek

Voordat u een outplacementbureau in-
schakelt, kunt u het beste eerst samen 
met de werknemer oriënterende gesprek-
ken voeren met bureaus. Deze zijn over 
het algemeen vrijblijvend en gratis. Vraag 
daarbij goed door naar hun werkwijze, 
ervaring en resultaten, en kijk of de 
dienstverlener voldoende professioneel 
en gespecialiseerd is. Onderzoek of het 
bureau duidelijk is in de communicatie 
en of het voldoende klantgericht is. Geef 
de werknemer de ruimte om vragen te 
stellen. Hij kan uiteindelijk het beste 

bepalen of het bureau bij hem past. Zoek 
om de kwaliteit te beoordelen naar re-
views en probeer plaatsingspercentages 
te achterhalen. Vraag naar referenties 
en doe ook in uw netwerk navraag naar 
ervaringen met professionele bureaus. 
U kunt ook kijken naar de kwaliteits-
keurmerken en of het bureau lid is van 
een branche- of beroepsvereniging.

Vacatures

Ga verder de aard van de dienstverlening 
na. Overleg hiervoor goed met de werk-
nemer wat hij nodig heeft. Sommige 
outplacementbureaus richten zich sterk 

op sollicitatietraining, terwijl andere 
meer aandacht schenken aan de wensen, 
passies en kwaliteiten van de werknemer. 
Beoordeel kritisch wat de inspanningen 
van het outplacementbureau zijn bij het 
vinden van vacatures en het solliciteren. 
Van belang is of het bureau professionele 
jobhunters en een goed eigen netwerk 
heeft voor het vinden van functies.

 
Kijk goed naar de duur van het traject en 
welke mogelijkheden het bureau daarbin-
nen aanbiedt, zoals de contactfrequentie: 
minimaal tweewekelijks persoonlijk con-
tact tussen de werknemer en het bureau. 
Schenk extra aandacht aan de loopbaan-
begeleider. Het moet iemand zijn met 
ervaring en kennis van HR en de arbeids-
markt. Daarnaast moet er een goede klik 
zijn tussen de begeleider en de werk-
nemer. Dat laatste kan de werknemer 
het beste zelf beoordelen en aangeven.

Individueel

Kies bij voorkeur een outplacementbu-
reau dat individuele begeleiding biedt in 

Voordelen van outplacement voor de werkgever

Waarom zou u voor outplacement moe-
ten kiezen?

 ▪ Met het inhuren van een outplace-
mentbureau regelt u dat uw werkne-
mer gemakkelijker een nieuwe baan 
vindt die bovendien goed bij hem past.

 ▪ Outplacement kost geld, maar voor-
komt hoge loonkosten bij een snelle 
(her)plaatsing van een werknemer. U 

gaat er ook een negatieve sfeer op de 
werkvloer mee tegen als ontevreden 
werknemers in dienst zouden blijven.

 ▪ U neemt zo op een zo prettig mogelij-
ke manier afscheid van de werknemer, 
zodat eventuele negatieve gevoelens 
beperkt blijven. Ook toont u goed 
werkgeverschap met een nette behan-
deling van de werknemer.
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plaats van groepstrainingen. Individuele 
trainingen zijn duurder dan groepstrai-
ningen, maar dat wordt goedgemaakt 
doordat ze over het algemeen effectiever 
zijn omdat meer maatwerk mogelijk is.  
Verder zijn de faciliteiten belangrijk die 
het outplacementbureau aan de werkne-
mer aanbiedt. Het gaat dan bijvoorbeeld 
om de (online) tools en (digitale) leermid-
delen die de werknemer kan gebruiken. 
Ga na of de werknemer eventueel ook te-
recht kan bij het outplacementbureau om 
daar aan zijn nieuwe baan te werken. Dat 
kan belangrijk zijn als een werknemer 
thuis moeilijker werkt of in een werkrit-
me moet blijven. Sommige werknemers 
vinden het ook gewoon prettiger om een 
externe werkplek te hebben waar ze tijd 
besteden aan hun toekomstige baan. 
Belangrijk is tot slot dat het bureau vol-
doende nazorg verleent nadat de werkne-
mer een baan heeft gevonden. Het beste 
is dat de nazorg doorloopt totdat de werk-
nemer gewend is aan het nieuwe werk.

Outplacementtraject

Na de keuze voor een outplacement-
bureau volgt het outplacementtraject. 
De fasen daarvan kunnen zijn: 

 ▪ Transitie naar een nieuwe baan: de 
werknemer krijgt eerst ruimte om zijn 

ontslag te verwerken, voordat hij klaar 
is voor de nieuwe baan.

 ▪ Bepalen nieuwe baan: de werknemer 
kijkt met zijn loopbaancoach naar zijn 
talenten, vaardigheden en competen-
ties, waarna ze dit vertalen naar een 
passend functieprofiel. Vervolgens be-
kijkt de loopbaancoach eventueel met 
een jobhunter of er vraag is naar het 
functieprofiel op de huidige arbeids-
markt. Daarna maken de werknemer 
en de begeleider een plan voor het vin-
den van passend werk.

 ▪ Solliciteren: na een mogelijke sol-
licitatietraining zoekt de werknemer 
vanuit zijn eigen netwerk en dat van 
het outplacementbureau een baan. 
Een jobhunter kan dan helpen bij het 
vinden van vacatures. Komt er een sol-
licitatiegesprek, dan krijgt de werkne-
mer hulp bij de voorbereiding daarvan. 
Daarnaast evalueert de begeleider zo’n 
gesprek met hem en geeft hij advies 
voor verbeteringen. 

 ▪ Nazorg: na het vinden van een baan 
kan de werknemer bij het outplace-
mentbureau terecht als hij tegen zaken 
oploopt. Ook komt er een eindgesprek. 

Een outplacementtraject duurt in veel 
gevallen zes tot negen maanden. U 
kunt met de werknemer een start- en 
einddatum afspreken. Heeft de werk-

nemer na de einddatum nog geen 
baan gevonden, dan volgt ontslag.

Kosten

De kosten van outplacement hangen 
sterk af van het traject en de mate van 
begeleiding. Daarnaast bepaalt het be-
schikbare budget wat maximaal mogelijk 
is. In het algemeen bevinden de kosten 
voor een outplacementtraject zich tussen 
€ 2.000 en € 6.000, exclusief BTW. Er 
kan gewerkt worden met een vaste prijs, 
een prijs op basis van een maximaal 
aantal begeleidingsuren of een prijs die 
gerelateerd is aan de salarishoogte.  
Ook kunt u een ‘prestatieovereen-
komst’ (of ‘baangarantie’) afspreken. 
De outplacement loopt dan door totdat 
de werknemer een nieuwe baan gevon-
den heeft. Hiervoor rekenen outplace-
mentbureaus wel hogere bedragen, tot 
zo’n € 10.000 exclusief BTW. U kunt 
de kosten van outplacement opvoe-
ren als bedrijfskosten. Ook de BTW 
is aftrekbaar voor de belastingen.

HR Rendement heeft een aantal grote 
outplacementbureaus laten vergelij-

ken op basis van hun diensten, voorwaar-
den en kosten. De vergelijkingstabel vindt 
u via rendement.nl/hrtools.

Branche- en beroepsverenigingen, en keurmerken en certificeringen

De toetredingsdrempel tot de markt 
voor outplacementbureaus is vrij laag. 
Dit maakt het belangrijker dat een bu-
reau lid is van een branchevereniging en 
eventueel een keurmerk heeft. Het moet 
dan voldoen aan kwaliteitskenmerken en 
gedragsregels. Daarnaast is het beroep 
‘loopbaanadviseur’ niet beschermd. Kijk 
daarom of een loopbaanadviseur lid is 
van een beroepsvereniging. Hieronder 
vindt u een overzicht van de meest rele-
vante branche- en beroepsverenigingen 
en keurmerken en certificeringen.

 ▪ OVAL: brancheorganisatie van ar-
bodiensten, interventiebedrijven, 
adviesbureaus voor outplacement en 
loopbaanbegeleiding, re-integratie-

bedrijven en jobcoachorganisaties. 
OVAL controleert leden periodiek op 
klanttevredenheid, kwaliteit van werk en 
betrouwbaarheid. De leden moeten vol-
doen aan kwaliteitscriteria en een eigen 
klachtenreglement hebben.

 ▪ Noloc: met zo’n 3.000 leden de grootste 
Nederlandse beroepsvereniging voor 
loopbaanadviseurs. De beroepsvereni-
ging kent keurmerken voor loopbaan-
professionals toe na toetsing aan diverse 
beroepscriteria. De leden moeten zich 
houden aan de gedragscode. De ver-
eniging kent een klachtenreglement. 
Erkende loopbaanadviseurs en -coaches 
komen in het Register Loopbaanprofes-
sional (RL) van Noloc. Sinds 2021 houdt 

Noloc dit register bij. Het is opgezet 
samen met het Career Management 
Institute (CMI), dat inmiddels is opge-
heven.

 ▪ Blik op Werk: keurmerk voor bedrijven 
in met name de re-integratiebranche, 
maar ook op outplacementgebied. Het 
wordt verleend door een onafhankelijk 
kwaliteitsinstituut. 

 ▪ Cedeo: onafhankelijk keuringsinstituut 
dat de kwaliteit van HR-dienstverleners 
meet en waarborgt. 

 ▪ NOBCO: Nederlandse orde van be-
roepscoaches. De leden hebben zich 
gecommitteerd aan een gedragscode, 
kunnen het EIA-keurmerk behalen en 
coachopleidingen volgen.


