
WERK MAKEN VAN JE LEVEN

MAATJE
PITTIG STEUNTJE

IN DE RUG



MEPD helpt mensen in de techniek nieuwe inzichten, kansen en mogelijk- 
heden te ontdekken. We begeleiden jou bij een nieuwe start na ontslag of 
ziekte én om je te ontwikkelen en door te groeien.

MEPD is ervan overtuigd dat ‘ontwikkeling werkt’. 
De wereld om ons heen verandert in een steeds 
hoger tempo, en dat is onomkeerbaar. Wie heeft 
er immers nog een baan voor het leven? Als je stil 
blijft staan is de kans groot dat je op een bepaald 
moment buitenspel komt te staan.
Dus blijf in beweging. En… ontwikkelen en groeien 
maakt blij! 

Stichting MEPD is in 1992 ontstaan vanuit de 
branche Metalektro. We zijn er trots op dat we 
sindsdien veel mensen hebben begeleid en dat 
opdrachtgevers en deelnemers onze persoonlijke   
aanpak hoog waarderen. Met onze loopbaan-
adviseurs maken we ook graag de komende 
jaren het verschil in de levens van mensen.

Na ontslag 
weer goed op weg

Ontslag is een heftige gebeurtenis in 
je leven. Na de logische gevoelens 
van afwijzing, verdriet en twijfel dient 
de vraag ‘en nu?’ zich aan.
Wij helpen je om deze onzekere tijd 
zo goed mogelijk door te komen. 
Met onze ontslagbegeleiding ofwel 
‘outplacementtraject’ krijg je hulp op 
zoek naar een nieuwe baan en alles 
wat erbij komt kijken. We beantwoor-
den vragen die opkomen zoals: hoe 
zit het met mijn pensioenopbouw, 
hoe vraag ik een uitkering aan en  
op welke manier vind ik de baan die
bij me past? Je gaat kansen en  
mogelijkheden zien, maar ook val-
kuilen en obstakels tegenkomen.  
Onze ervaren loopbaanadviseurs 
loodsen je door deze spannende 
periode zodat je straks weer goed  
op weg bent.

Kijk voor meer informatie op onze 
website mepd.nl of neem contact 
met ons op via 085 043 19 00.

Wij staan
voor jou klaar

Wij bieden jou praktisch hulp bij het 
zoeken naar een passende baan. 
We bieden een luisterend oor en 
helpen je met praktische zaken, zoals 
contact met UWV WERKbedrijf of 
de pensioenfondsen PME of PMT. 
En als dat nodig is, bij inschrijving als 
werkzoekende en aanvraag van een 
uitkering.
Na een kennismaking starten we met 
een ontwikkelgesprek waarin we stil- 
staan bij jouw wensen, behoeften en 
mogelijkheden. We maken een per- 
soonlijk plan waarbij je zelf invloed 
hebt op de inhoud van het traject.  
Je krijgt een kwaliteitenscan aan-
geboden die jou ondersteunt om in 
beeld te brengen wat bij je past en 
waarvoor je geschikt bent.  
De training ‘De Aftrap’ legt een goede 
basis voor jouw sollicitatie- en  
communicatievaardigheden en helpt 
je op weg naar een nieuwe toekomst.

Jouw succes is
belangrijk

Onze loopbaanadviseurs zijn specia-
listen in het begeleiden van mensen 
in een lastige periode zoals jij nu 
ervaart. Zij richten zich proactief op 
jou als mens, want je bent geen 
nummer en het gaat tenslotte om 
jóuw succes. De huidige arbeids-
markt en jouw sector is voor hen 
bekend terrein. Ze spreken de taal 
van jouw branche en kennen de 
verschillende functies en afdelingen. 
En, belangrijk: ze zijn de hele week 
bereikbaar via e-mail, telefoon en 
WhatsApp naast de afgesproken 
begeleidingsmomenten.

MOTOR MINDSET

https://mepd.nl/

