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utplacement

door Van Rossum Uitendaal

Een nieuwe baan, een passende toekomst

Het vinden van een nieuwe baan of functie is van alle tijden. Veel mensen
komen in hun werkzame leven voor een gedwongen vertreksituatie te
staan. Zo’n situatie is vaak ingrijpend en vraagt om bezinning. Terwijl
er ook een nieuwe werkkring moet worden gevonden. Het maken van
essentiële keuzes ten aanzien van werk is een persoonlijk ontwikkelingsproces en dat vraagt maatwerk. Om die reden is professionele begeleiding
bij het vinden van een nieuwe baan een goede zaak; zowel voor de
werknemer als voor de werkgever.
Als onderdeel van careercoaching bieden wij outplacement aan.
Onze outplacementprogramma bestaat uit een op maat gesneden traject
waarin persoonlijke begeleiding centraal staat. Kern van de begeleiding
is het vinden van een passende, nieuwe baan in een realistisch tijdsbestek.

Traject op maat
De focus in onze aanpak ligt, naast de persoonlijke analyse, op de vaardigheden
bij het solliciteren en het netwerken en op het ontwikkelen van een grondige
kennis van de arbeidsmarkt. Het traject bestaat uit:
•	Een intakegesprek. Met als doel het traject goed op de vragen en wensen
af te stemmen
•	Persoonlijke analyse en een psychologisch onderzoek. Met behulp
van een heldere gestructureerde methodiek wordt inzicht verkregen in
eigen kwaliteiten, behoeften, drijfveren, waarden en interesses. Samen met
de consultant wordt een eigen Persoonlijk Carrière Profiel (PCP) opgesteld.
•	Marktoriëntatie. De arbeidsmarkt wordt breed en grondig verkend.
Ook om de ‘verborgen’ vacatures te ontdekken.
•	Solliciteren en onderhandelen. Het optimaal presenteren via een brief,
CV en in een sollictatie- of netwerkgesprek is essentieel en vergt intensieve
begeleiding. Tot onze beschikking staat een uitgebreid overzicht van vacaturesites, headhunters en Werving & Selectiebureaus. Door middel van rollenspelen
en video-opnames, werken wij toe naar een optimale zelfpresentatie en een
effectieve gespreksvoering.
•	Coaching on the job. Na het vinden van een nieuwe baan geven we nog
aanvullend advies. Zowel in als na de proeftijd. Het gaat namelijk niet alleen
om het verkrijgen van een nieuwe baan, maar ook om het succesvol invullen
van de nieuwe functie.

Door
Danielle Uitendaal en Maarten van
Rossum zijn ervaren adviseurs, die
‘dedicated’ de begeleiding uitvoeren.
Dit betekent dat wij te allen tijde
uw gesprekspartner zijn. Gezamenlijk
hebben wij ruim 18 jaar ervaring met
succesvolle uitvoering van outplacementtrajecten en careercoaching.
Onze aanpak kenmerkt zich door
persoonlijke betrokkenheid, deskundigheid en resultaatgerichtheid.

Aanpak
Een outplacementtraject duurt
meestal zo’n 6 maanden. Afhankelijk
van vraagstelling, complexiteit en stand
van zaken van de arbeidsmarkt kan
gekozen worden voor een langer
of korter traject.
Onze doelgroep HBO/WO opgeleide
werknemers met een functie als
manager of professional.

Outplacementkandidaten kunnen
gebruik maken van ons uitgebreide
netwerk in onder meer de (zakelijke)
dienstverlening, industrie en nonprofit sector.

Contact opnemen
Voor meer informatie en prijsopgaven
kunt u contact opnemen met:
drs. Danielle Uitendaal:
06 - 22 90 90 72
www.uitendaal-coaching.nl
drs. Maarten van Rossum:
06 - 22 88 10 95
www.vanrossumcoaching.nl

Van Rossum Uitendaal
Koeduinweg 11
2111 HW Aerdenhout.
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