Outplacement
Wij realiseren ons dat je recent een moeilijke bood
schap te horen hebt gekregen. Je baan komt te
vervallen en je moet op zoek naar een andere
werkkring. Voor veel mensen staat het leven in
zo’n geval even helemaal op zijn kop. Anderen
zien deze ontwikkeling juist als een kans om een
nieuwe stap te zetten. Hoe dan ook: de komende
periode staat in het teken van verandering. Wij
zijn er om je daarbij te helpen en te ondersteu
nen, met als doel een passende, nieuwe baan
te vinden, waarin je weer met plezier aan het
werk kunt.

Wat kun je als werknemer van ons
verwachten?
De consultants/adviseurs van Derks & Derks
zetten graag hun ruime ervaring op het gebied
van outplacementtrajecten in om zowel werkge
vers als werknemers te adviseren en begeleiden.
Met onze psychologische achtergrond kunnen
wij samen met jou, gemakkelijk en zorgvuldig, je
kwaliteiten en interesses in kaart brengen. Daarna
kijken we welke functierichtingen goed aansluiten
bij je ervaring en expertise.
Wij hebben goede kennis van hoe je de arbeids
markt het beste kunt benaderen. Gedurende het
gehele outplacementtraject krijg je begeleiding en
steun van dezelfde adviseur. Tijdens het traject
kun je bij deze adviseur terecht met vragen en zijn
er regelmatig contactmomenten. Dit kan face-toface, via videobellen, telefonisch of per e-mail.

Meer informatie?

Neem vrijblijvend contact met ons op
om de mogelijkheden te bespreken.

Onze aanpak
Onze aanpak is altijd persoonlijk, op maat en aan
gepast op jouw specifieke behoeftes en wensen.
Om de slaagkans te vergroten zetten we binnen
een outplacementtraject verschillende onderdelen in:
• Intake: tijdens een wederzijdse kennismaking
wordt een toelichting gegeven op de mogelijk
heden en stellen we samen doelen op.
• Verwerking en motivatie: coaching bij het
omgaan met het verlies van je oude baan en
focus op een nieuwe stap in je loopbaan.
• Analyse: waar liggen je specifieke krachten
en talenten, waar krijg je energie van en welke
functies passen daarbij? We zetten verschillen
de tests en vragenlijsten in om hier een beeld
van te krijgen.
• Training: ontwikkelen van vaardigheden die het
solliciteren makkelijker maken zoals:
–– sollicitatietraining: hulp bij het opstellen/ver
fijnen van je cv, sollicitatiebrief en het voeren
van sollicitatiegesprekken;
–– netwerktraining: hoe benader je je netwerk
op een manier waar je je prettig bij voelt en
hoe voer je een goed netwerkgesprek;
–– LinkedIn-training.
• Arbeidsmarktoriëntatie: waar zijn passende
functies te vinden en welke bedrijven passen
bij je voorkeuren en drijfveren?
• Arbeidsmarktbenadering: je gaat aan de
slag met solliciteren en krijgt daar alle onder
steuning bij die je nodig hebt.
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