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Outplacement (6, 9 of 12 maanden) 

- voor medewerkers die boventallig zijn, voor medewerkers die vertrekken met 

een vaststellingsovereenkomst en voor medewerkers die hun Transitiebudget 

willen investeren in het vinden van een nieuwe baan - 

Doel 

Het doel van dit outplacement traject is het succesvol vinden van een mooie, nieuwe baan. 

Inhoud 

Je baan verliezen is een ingrijpende gebeurtenis. Vooral als je al langer ergens werkt en als je 

gehecht bent aan je werk, je collega’s en de organisatie. Toch moet je verder met je leven en met 

je loopbaan. Daarbij kan je een beetje hulp goed gebruiken! Van het accepteren van alle 

veranderingen tot arbeidsmarkt en solliciteren: met een goede coach naast je is dat veel 

prettiger en heb je meer kans op succes. 

 

Bij Power4People ontvangen we veel cliënten die outplacement nodig hebben. We weten hoe we 

hen optimaal kunnen helpen om de stap te zetten van de oude baan naar nieuw perspectief. 

Coach en cliënt gaan samen aan de slag en daarbij komen de volgende onderwerpen aan bod: 

• Loopbaanonderzoek 

• Online testen op het gebied van capaciteiten, interesse, persoonlijkheid en beroepskeuze 

• Keuzes maken ten aanzien van werk 

• Vaststellen passende beroepsrichtingen (zoekprofiel voor betaald werk) 

• Arbeidsmarktverkenning op basis van het zoekprofiel 

• Sollicitatietraining (CV, brief, persoonlijke presentatie, netwerken, open solliciteren, 

social media en meer) 

• Samen jobhunten en solliciteren, intensieve ondersteuning tijdens het hele proces 

 

Resultaat? Maar liefst 80% tot 90% van onze outplacement cliënten vindt een nieuwe baan. 

Daar zijn we best trots op want dat is veel meer dan bij andere outplacementbureaus! 

Methodiek 

We werken volgens de eigen methodiek “Your Flow” van Power4People. Die bestaat uit blended 

learning waarbij er gebruik gemaakt wordt van verschillende werkvormen: 

• Elke 2 weken een persoonlijke, individuele coaching sessie met een vaste coach op een 

locatie van Power4People 

• Tussen de sessies door “inspiratie voor thuis”: veelzijdige toolboxen met informatie 

materiaal, filmpjes, opdrachten en pitches 

 

Door de creatieve aanpak en de combinatie van verschillende werkvormen wordt er in elk traject 

een maximaal verschil gemaakt. 

 

Even sparren? 

Elke middag zit er bij ons een senior coach voor je klaar. 

Bel onze Vraagbaak op 030-6911666. Of kijk op www.power4people.nl.   
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