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voor  
werkgevers.



van  
begin

samen met  
risesmart.

naar  
begin
Veranderingen in personeel 
zijn onvermijdelijk en afscheid 
nemen hoort daar soms ook 
bij. De manier waarop dat 
gebeurt is dan allesbepalend. 
Bij RiseSmart zien we afscheid 
nemen niet als het einde. Wij 
geloven in het begeleiden van 
mensen naar een krachtig 
nieuw begin. Juíst door waar 
je vandaan komt.
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over 
risesmart.

werk is belangrijk in het leven  
van mensen
Onze maatschappij is sterk in bewe
ging onder invloed van technologie, 
demografie, economie en de politiek. 
Mensen worden ouder en techno
logie maakt veel mogelijk. Daarnaast 
worden arbeidsverbanden steeds 
flexibeler. De netwerkeconomie doet 
zijn intrede, waarbij het draait om 
waarde toevoegen. 

Mensen moeten in toenemende 
mate zelf zorgdragen voor welzijn en 
welvaart. Werk is daarbij zeer belang
rijk en direct gekoppeld aan iemands 
identiteit. Het is dan ook sterk van 
invloed op persoonlijk welbevinden. 
Als iemand zonder werk is, of dreigt 
te komen, is het belangrijk dat er 
goede begeleiding is. Dit zodat de 
transitie gemaakt kan worden van 
werk naar werk en de persoon in 
kwestie onderdeel blijft uitmaken  
van de arbeidsmarkt. 

Werkgevers hebben duurzame inzet
baarheid hoog op de agenda staan, 
ook als het om afscheid nemen gaat. 
Zij willen hun medewerkers hierbij 
ondersteunen. Maar hoe pakt u dat 
het beste aan? Wat is de juiste en 
meest effectieve manier? RiseSmart 
wijst u graag de weg.

dit doen we door
• te zorgen voor een veilige,  

transparante omgeving
• loopbaantransities sneller te 

maken voor iedereen die erbij 
betrokken is

• innovatieve technologie te 
gebruiken

• het proces voor werkgevers  
te stroomlijnen

• de werknemers intensief te  
coachen, begeleiden en 
ondersteunen

Virtueel contact, zoals 
via de telefoon en het 
platform is eigenlijk wel 
fijn. Het scheelt me reistijd, 
gaat sneller en het geeft 
me het gevoel dat ik 
makkelijker kan praten.

Deelnemer RiseSmart
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risesmart  
persoonlijk  

innovatief en 
resultaatgericht.

U kunt vanuit uw positie als werkgever 
veel betekenen voor uw medewerker  
als hij of zij op zoek moet naar ander  
werk. Het mooiste afscheid is een 
nieuwe uitdaging. Met RiseSmart is dit 
een reëel scenario. RiseSmart is een 
innovatie op het snijvlak van technologie 
en persoonlijk maatwerk.
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Ingenieuze combinatie van  
technologie en persoonlijk advies
RiseSmart zet de nieuwe standaard 
in de markt van outplacement. Met 
RiseSmart weet u zeker dat u kiest 
voor het beste product voor uw  
mensen. We brengen de kandidaat 
virtueel in contact met de loopbaan
coach die het beste bij hem of haar 
past. Door de persoonlijke aandacht, 
ondersteund met geavanceerde 
technologie, wordt het best passende 
traject uitgestippeld.

vergroten kans op succes door  
relevante informatie tijdens transitie
Iedere deelnemer van RiseSmart 
krijgt een maatwerktraject op basis 
van zowel individuele begeleiding 
als digitale groepsactiviteiten, zoals 
webinars. Een belangrijke tool hierbij 
is het online platform Spotlight. Via 
dit platform krijgt de kandidaat toe
gang tot allerlei informatie en tips die 
de kans op succes vergroten.Via het 
platform communiceert de kandidaat 
ook met de professionals die zich 
samen met hem of haar hard maken 

om een nieuwe uitdaging te vinden. 
Drie personen houden zich bezig met 
de volgende stap van de kandidaat: 
coach, personal branding specialist en 
jobhunter.

smartmatch™zoekmachine
Daarnaast ontvangt de deelnemer 
vacatures van de SmartMatch™zoek
machine. Deze vacatures worden 
op een intelligente wijze gesorteerd, 
passend bij de specifieke vaardig
heden en behoeften, zodat de beste 
matches altijd bovenaan staan.Door 
persoonlijke aandacht in combinatie 
met slimme technologie  voelen deel
nemers aan het RiseSmart programma 
zich gezien en gesteund. Dit draagt 
positief bij aan het zelfvertrouwen: 
kandidaten staan zelf aan het stuur en 
werken aan hun volgende stap vanuit 
de eigen vertrouwde omgeving.

Het coaching centrum 
is heel fijn. Alle nuttige 
informatie staat bij elkaar, 
waardoor ik niet meer het 
hele Internet door moet 
zoeken naar voorbeelden.

Deelnemer RiseSmart
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hoe  
gaat het wanneer risesmart?

• als uw medewerker op zoek moet 
naar een andere baan, in of extern

• als u de kans op succes voor een 
goede transitie zo groot mogelijk 
wilt laten zijn

• als u het belangrijk vindt dat uw 
medewerker met een goed gevoel 
terugkijkt op zijn of haar tijd bij uw 
organisatie

de kracht van risesmart
• een zeer uitgebreid netwerk met 

loopbaancoaches en recruiters 
met wereldwijde dekking

• een persoonlijke aanpak en 
toch niet gebonden aan plaats 
of tijd door de inzet van slimme 
technologie

• toegang tot relevante content  
voor ieder moment van de 
loopbaantransitie

• iedere deelnemer heeft toegang 
tot 3 professionals: een personal 
branding specialist, een coach en 
een jobhunter

• de deelnemer voelt zich gesteund 
en gezien: dit draagt positief bij 
aan het zelfvertrouwen en de kans 
van slagen

• het alumni programma: de deel
nemer behoudt toegang tot spot
light en de daarin aangeboden 
diensten en heeft jaarlijks recht op 
een coaching gesprek óf cv revisie

in zijn  
werk?
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succes

ondersteuning
in voortraject

proactief benaderen, 
adviseren en 
ondersteunen

doorlopende 
dienstverlening

team van 3
specialisten

statistieken  
en rapportages

online
omgeving

werkgever

werknemer

Super! Bedankt voor de 
snelheid waarmee onze 
aanvraag wordt opgepakt.

Manager HR services, klant 
RiseSmart
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risesmart

van  
randstad.

een  
dienst

RiseSmart is een bedrijf van Randstad. 
In een snel veranderende digitale 
wereld is Randstad een vertrouwde, 
persoonlijke partner. Wij willen kandi
daten en klanten helpen groeien: om 
het beste uit zichzelf/het bedrijf te 
halen. Daartoe zetten wij technologie 
& data effectief in. Persoonlijk contact 
staat daarbij  zoals altijd  voorop. 
Maar wel met dat beetje extra: snel
heid, uptodate kennis én de nieuwste 
HRtechnieken. 

Eind 2015 heeft Randstad het bedrijf 
RiseSmart overgenomen. RiseSmart is 
een dynamisch HR Technology dienst
verlener, opgericht in Silicon Valley in 
2006. RiseSmart’s virtuele dienstver
lening biedt een innovatief alternatief 
voor klassieke outplacementtrajecten.

slimme loopbaantransitie
RiseSmart past naadloos bij de ambi
ties van Randstad. Randstad — van 
oudsher groot in outplacement oplos
singen — onderstreept de propositie 
van RiseSmart: slimmere loopbaan
transitie door de inzet van technologie 
in combinatie met het op persoonlijke 
wijze empoweren van de kandidaat.
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vragen?
Neem dan contact met ons op via:
contact@nl.risesmart.com

risesmart nederland
Diemermere 25
1112 TC Diemen  
Nederland

+31 (0)20 569 10 24
www.risesmart.com.nl


