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E  info@travvant.be

www.travvant.be

Onze vaste kantoren 
Berchem, Zaventem, Gent, 
Turnhout of Genk

Daarnaast beschikken wij over 
meer dan 130 bijkomende 
neutrale locaties in Vlaanderen, 
Brussel en Wallonië

Hoe ziet een persoonlijk outplacement 
traject eruit? 

Maak een afspraak voor een vrijblijvend 
kennismakingsgesprek. Je coach is een 
vertrouwenspersoon die je helpt om met de 
nieuwe situatie om te gaan en het beste uit 
jezelf te halen.

Wat kan je van ons verwachten?

• Gespecialiseerde opvang en begeleiding na 
je ontslag

• Psychologische ondersteuning, omgaan 
met verandering, verhogen van veerkracht, 
wendbaarheid en weerbaarheid

• Doorgedreven zelfanalyse, opmaak van je 
talentenbalans 

• Opmaak persoonlijk actieplan en 
ontwikkelingsplan

•  Ondersteuning bij het definiëren en vinden 
van gespecialiseerde professionele 
opportuniteiten, bij het opstarten van een 
eigen zaak of zelfstandige activiteit

• Intensieve sollicitatietraining en 
professioneel advies bij opmaak CV, 
motivatiebrief en LinkedIn profiel

• Begeleiding tijdens de integratie in je 
nieuwe job, onboarding

• Administratieve ondersteuning (sociaal 
juridische regelgeving, aanvraag 
werkloosheidsvergoeding, ziekenfonds, 
formulieren verzekering,…)

OUTPLACEMENT

ONTSLAG. 
WAT DOET 
DAT MET 
JOU?

• Wat moet ik beginnen? Wat zijn 
mijn opties en mijn mogelijkheden? 

• Wat zijn mijn rechten en plichten?

• Welke mogelijkheden biedt de 
huidige arbeidsmarkt?  Welke 
opleidingen kan ik volgen? Hoe pak 
ik dit aan?

• Hoe ga ik om met deze verandering 
zowel professioneel als privé?

• Waar haal ik mijn energie om te 
solliciteren? Hoe pak ik dit aan?

• Hoe kan ik de dingen anders 
en misschien beter doen in een 
volgende job?

• Is dit het moment om mijn droom 
waar te maken en een eigen zaak 
op te starten?

• Hoe haal ik het maximum uit online 
sollicitatie tools en LinkedIn? Hoe 
zet ik mijn netwerk in?

NEEM ZELF JE 
TOEKOMST IN 



Wist je dat?

Ontslag medewerker

Opzeg < 30 weken Opzeg ≥ 30 weken

Algemeen stelsel 
ongeacht leeftijd

≥ 45 jaar en min. 1 jaar 
anciënniteit

Bijzonder stelsel
CAO 82 BIS

Verplicht aanbod OP door 
WG binnen de 15 dagen 
na einde van AO. 

WN beschikt over 1 
maand om al dan niet in 
te gaan op het aanbod.

Sancties voor WG en WN 
mogelijk indien men zijn 
verplichting niet nakomt

< 45 jaar

Opzegtermijn 
te presteren

Opzegvergoeding
Career transition:

geen wettelijk kader

Aanbod OP volgens 
‘algemene regeling’

60 uren - 12 maanden
Outplacement - 
begeleiding tijdens het 
sollicitatieverlof.

WG staat in voor de 
kost OP

60 uren - 12 maanden
OP ter waarde van min. 
1/12 van het jaarloon van 
het kalenderjaar dat het 
ontslag voorafgaat, met 
waarden van min. 1800 
EUR en max. van 
5500 EUR.

De opzegvergoeding wordt 
met 4 weken loon 
verminderd.

Verplicht aanbod door WG 
uiterlijk 4 weken na de 
aanvang van de 
opzeggingstermijn.

WN beschikt over 4 weken 
om al dan niet in te gaan 
op het aanbod

Verplicht aanbod OP door 
WG binnen de 15 dagen na 
einde AO.

WN beschikt over 4 weken 
om al dan niet in te gaan 
op het aanbod

De WN is ‘voorlopig’ niet 
verplicht om in te gaan op 
OP-aanbod.

De WN is ‘voorlopig’ niet 
verplicht om in te gaan op 
OP-aanbod.
Indien de WN niet ingaat 
op het aanbod worden de 
4 weken toch ingehouden 
van de opzegvergoeding

Aanbod OP volgens 
‘algemene regeling’

WIST JE DAT?


