Opgelucht weer aan de slag
Een ontslag komt hard aan en Hans Blans kan hierover meepraten. Hans is inmiddels 33 jaar
werkzaam in de technische installatiebranche bij tal van verschillende werkgevers. Januari 2016 zat
hij voor het eerst in zijn carrière zonder werk thuis. Met ondersteuning van de arbeidsmarktcoach
heeft Hans inmiddels weer een baan. Hij heeft zelfs meer plezier in zijn werk dan voorheen.
Bovenal is Hans opgelucht: “Na drie maanden thuis, kon ik eindelijk weer aan de slag!”
Hans weet uit ervaring hoe veranderlijk de arbeidsmarkt in de installatiebranche kan zijn. Tijdens de
crisis maakte hij al tweemaal een faillissement mee. Iedere keer kon Hans toch weer bij een ander
bedrijf aan de slag. Tot hij in december 2015 hoorde dat zijn contract niet werd verlengd. “Juist nu de
markt weer aantrok, zat ik ineens thuis.” Op zijn laatste werkdag stelde de werkgever Hans voor aan
de arbeidsmarktcoach.
WIN-WIN VOOR WERKGEVER ÉN WERKNEMER
Het gesprek tussen de arbeidsmarktcoach en Hans Blans verliep goed en productief. De
arbeidsmarktcoach ging voor Hans aan de slag. Hans was inmiddels ook zelf actief aan het solliciteren
op nieuwe functies. “Toen ik thuis zat dacht ik alleen maar: ik wil aan de slag!. Een eigen bedrijf
starten of werk op projectbasis wilde ik niet. Ik werd voortdurend gebeld door uitzendbureaus en
detacheringsbedrijven. Niks mis mee natuurlijk, maar gezien mijn leeftijd wilde ik een vaste
werkplek.” Hans waardeerde dan ook de inzet van de arbeidsmarktcoach om tot een duurzame
plaatsing te komen. “Dat zorgt voor een win-winsituatie voor werkgevers én werknemers.”
STEUN
De arbeidsmarktcoach nam geregeld contact op met Hans om te checken hoe het ging met
solliciteren en of er nog vragen waren. “Dat is prettig want het maakte ons een sterk team.” Op het
moment dat Hans zelf sollicitaties had uitstaan, ondernam de coach minder actie. Toen die
sollicitaties op niets uitliepen kwam de coach weer in actie. Door bemiddeling van de
arbeidsmarktcoach kwam Hans op gesprek bij zijn huidige werkgever en is hij inmiddels alweer twee
maanden aan het werk. “Ik ben blij dat mijn vorige werkgever de arbeidsmarktcoach erbij haalde.
Het heeft me veel gebracht.”
LEUKER ÉN AFWISSELENDER WERK
Hans vindt dat hij er achteraf gezien alleen maar op vooruit is gegaan. Niet alleen was het een
opluchting om weer aan de slag te kunnen, maar het is ook qua het werk leuker geworden. “Ik vind
het prettig dat ik weer bij een kleinere installateur werk. Het werk is divers doordat ik met een
kleiner team werk.” Hans raadt mensen van harte aan om van de arbeidsmarktcoach gebruik te
maken. “Het is bij mij vlekkeloos verlopen.”

