- Voor werkgevers -

- Stay Matched in het kort -

- Voor werknemers -

Wat levert loopbaanbegeleiding voor u op?

Wie zijn wij?

Wanneer is loopbaanbegeleiding nuttig?

1. Het vergemakkelijkt transities op de interne arbeidsmarkten. Tijdens een traject komen medewerkers te
weten wie ze zijn, wat ze te bieden hebben en wat ze
willen bereiken. Inzicht in de loopbaanaspiraties en het
talent van uw werknemers laat u toe loopbaanwensen
van werknemers te koppelen aan de werkelijke
mogelijkheden binnen de organisatie. De kosten kunt u
eventueel in mindering brengen op de transitievergoeding.

Stay Matched is een professioneel loopbaan- HRM
adviesbureau voor bedrijven en werknemers waar ook
particulieren zich welkom voelen. Wij zijn gevestigd in
Zoetermeer maar het werkgebied is heel Zuid-Holland.






Wat ons onderscheidt?
Respect voor u, vakkundig, persoonlijk en bevlogen
in wat we doen.

2. Het ondersteunt de competentieontwikkeling van uw
medewerkers. Opleidingsinspanningen die passen in het
verwachtingspatroon van medewerkers en afgestemd zijn
op bedrijfsdoelstellingen zijn het meest rendabel.








3. Bedrijfsinterne loopbaanbegeleiding verhoogt de
werknemerstevredenheid. Onderzoek wijst uit dat de
tevredenheid over de arbeidssituatie stijgt, zelfs als de
arbeidssituatie ongewijzigd blijft. Medewerkers voelen
zich dankzij loopbaanbegeleiding gesteund in hun
ontwikkeling. Dat versterkt hun motivatie en de band met
het bedrijf.

Stay Matched zorgt voor beweging en creëert
resultaatgerichtheid door mensen te inspireren en
te prikkelen. We geven je net iets extra's mee in
een gesprek waardoor je nog meer gaat nadenken
en inzicht krijgt in je handelen.

HR ondersteuning
Bij complexe HRM- vraagstukken kunt u soms wel wat
ondersteuning gebruiken. Daarnaast krijgt u soms te
maken met (tijdelijke) uitval van een collega. Met Stay
Matched haalt u extra kennis en capaciteit in huis op de
momenten dat u het nodig heeft. Onze professionals zijn
pragmatisch, breed inzetbaar, ervaren, goed opgeleid en
steken graag de handen uit de mouwen. U kunt kiezen
voor ondersteuning op zowel operationeel (uitvoerend)
als tactisch (adviserend) niveau: verzuimbegeleiding,
gespreksvoering, W&S of casuïstiek. Wij bieden specifiek
kennis, advies en ondersteuning op het gebied van HRM
tegen zeer aantrekkelijke tarieven.

• HR Diensten
• Re-integratie
• Outplacement
• Loopbaanadvies
• Loopbaantrajecten
• Verzuimbegeleiding

Stay Matched werkt efficiënt en met eerlijke kosten; geen fee,
provisieomzet of vooropgestelde omzetdoestellingen.

Je bent vastgelopen in je huidige baan, maar
weet niet hoe je dat nu gaat aanpakken;
Je wilt opnieuw geïnspireerd worden;
Je hebt het gevoel dat je werk doet wat niet bij
je past;
Je moet een studie- en/of een beroepskeuze
maken;
Je wilt weer actief meedoen op de arbeidsmarkt;
Je wilt inzicht in je eigen sterktes en zwaktes;
Je moet re-integreren en hebt hierbij hulp nodig;
Je persoonlijke werksituatie is veranderd als
gevolg van veranderingen binnen de organisatie;
Je wilt zicht krijgen op concrete stappen die je
kunt ondernemen;
Je wilt werken aan je blijvende inzetbaarheid op
de gehele arbeidsmarkt.

- Citaten uit reviews "De manier van benaderen werd gewaardeerd. En
wanneer nodig was dit zeker confronterend en pittig. Een
prima traject."
"Ik ga weer met volle goede moed en voor mijn gevoel
beter gewapend de strijd aan om mijn korte en lange
termijn doelen te bereiken. Ik kijk dan ook met veel
voldoening en positieve gevoelens terug op onze
loopbaansessies."
"Zij geeft mij positieve energie. Met haar concrete
aanwijzingen geeft zij mij de kracht om telkens weer door
te gaan."
"Een zeer menselijke en realistische touch. Ze oordeelt
niet maar zorgt er toch voor dat je inzichten krijgt."
”De ingezette instrumenten (zowel vragenlijsten als
creatieve werkvormen) sloten aan bij mijn loopbaanvraag. Dit alles resulteerde in een voor mij herkenbare
rapportage met voor mij goede adviezen en informatie
over hoe nu verder te gaan."
"Wat daarbij opviel is dat zij zich professioneel opstelde
en het vertrouwen van de jongeren snel had gewonnen.
Zij is sterk in de communicatie en doortastend als loopbaanadviseur. Diverse jongeren hebben mede door haar
inzet en netwerk een baan gevonden."
"Zij heeft mij veel positieve energie gegeven. Ook liet ze
mij "out of the box" denken, zodat er altijd hoop is op
perspectief. Met haar concrete aanwijzingen gaf zij mij
de kracht om telkens weer door te gaan en mijzelf te
verbeteren in het sollicitatieproces."

Screen je loopbaan en voer een
ontwikkelgesprek!












Een kort en krachtig handvat voor het maken van
een vervolgstap;
Voor werkende en niet werkende;
Ook voor studenten en starters;
Lage investering maar een hoog rendement;
Inzicht in algemeen groeipotentieel;
Twee gerenommeerde testen;
Een feedbackgesprek van 1,5 uur;
Korte rapportage;
Bespaart tijd en levert diepgang;
Geeft duidelijkheid, richting en inspiratie;
Nu voor maar € 350,- ex. BTW.

Resultaat
Aan het eind van het gesprek heb je inzicht in je huidige
loopbaansituatie en mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling.

Kwaliteit, maatwerk én
scherpe tarieven gaan bij
ons heel goed samen!
Stay Matched
06-13611369
www.staymatched.nl
info@staymatched.nl
K.v.K. 63631865

