DUURZAME INZETBAARHEID
WORKSHOPS
WERKSCANS
PERSOONLIJKE COACHING
WERK MAKEN VAN JE LEVEN

VITAAL EN VAKBEKWAAM
Langer werken. Anders werken. Gezonder
werken. Belangrijke en actuele thema's.
Steeds meer bedrijven denken na over het
begrip Duurzame Inzetbaarheid. Hoe
maak je dit thema concreet binnen jouw
organisatie?

Allemaal instrumenten, die je
medewerkers helpen bij de
bewustwording van hun eigen
inzetbaarheid. Nu en in de toekomst.

OUTPLACEMENT
VAN WERK NAAR WERK

INDIVIDUEEL EN COLLECTIEF
DETACHERING EN MUP
WERK MAKEN VAN JE LEVEN

Een intensief en ingrijpend traject. Voor
zowel werkgever als medewerker. En niet
te vergeten de achterblijvers. Oorzaak kan
zijn een reorganisatie, een conflict of een
mismatch. Onze ruime ervaring in
outplacementtrajecten biedt houvast
en uitkomst.

Outplacement heeft voordelen voor alle
partijen. De medewerker krijgt passend
advies en vindt vaak sneller
een nieuwe baan.

ONTWIKKELING
PERSOONLIJKE ONTWIKKELING
TEAM ONTWIKKELING
ASSESSMENTCENTRUM
WERK MAKEN VAN JE LEVEN

TALENT EN PASSIE
Weten je medewerkers waar ze goed in
zijn? Waar ze blij van worden? Dan
functioneren zij het best. Het leidt tot
meer werkplezier en energie. Een
ontwikkeltraject is de manier om te
ontdekken waar de kracht ligt
van je mensen.

Ontwikkelen en doorgroeien brengt veel.
Meer inzicht in mogelijkheden en
vaardigheden. Het houdt medewerkers
flexibel. En het belangrijkste: de
medewerker houdt lol in het werk.

RE-INTEGRATIE

1E SPOOR
2E SPOOR
WERK MAKEN VAN JE LEVEN
Niemand kiest ervoor. Het overkomt je.
Je medewerker moet op zoek naar nieuwe
mogelijkheden, die bij hem passen.
Terugkeer naar werk kan een hobbelige
weg zijn. Professionele ondersteuning
is dan meer dan welkom.

ONDERSTEUNEND EN
PERSPECTIEF
Een zieke medewerker komt altijd
ongelegen. Naast je zorg om de
medewerker brengt het ook veel wettelijke
regels met zich mee. MEPD is een ervaren
partner. We ontzorgen de werkgever. En
zoeken voor de medewerker naar nieuwe
mogelijkheden.

Bij MEPD geloven we in het potentieel van mensen en organisaties.
Dit voeden we en samen zoeken we naar nieuwe mogelijkheden.
Wij zijn ervan overtuigd: ontwikkeling werkt!

