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Een goede werkgever zorgt 
voor outplacement 

Uitgebreide persoonlijkheidstests

Plan van aanpak

Start

Bepalen van koers

Baan vinden 

Scholingsadvies

Aanpassen van 
uitingen

Oefening baart kunst
Verwerken van tegenslagen 

Gefeliciteerd!

Nazorg

Hieruit volgt een vrijblijvende kennismaking met de cliënt en 
zullen wij samen de behoeftes en verwachtingen doornemen.

De testresultaten zullen als basis gebruikt worden voor het bepalen van de koers.

Vanaf hier geldt de betalingsverplichting.

Samen beantwoorden wij vragen zoals "Wat wenst de 
cliënt?" en "Wat is er mogelijk op de arbeidsmarkt?

Samen bepalen wij de zoekstrategie en voeren 
deze uit. Onderdelen hierin zijn: vacaturebanken,
social media, netwerkevenementen, intermediairs, 
vrijwilligerswerk etc.

Indien nodig stellen wij gezamenlijk
een studieplan op om de benodigde 
theoretische kennis eigen te maken.

Alle uitingen zoals het cv, de motivatiebrief, 
het LinkedIn- en Facebook-profiel en de 
profielfoto worden geanalyseerd en 
aangepast.

Met elkaar oefenen we de verschillende
sollicitatiegesprekken, maar ook de elevator 
pitch, telefonisch contact opnemen met 
bedrijven,netwerken etc.

Solliciteren is doorzetten. Samen met de cliënt gaan 
we deze strijd aan. We huilen samen, lachen samen 
en zetten er samen de schouders onder.

Tijdens de proeftijd en na drie maanden voeren wij een 
evaluatiegesprek met de cliënt en nieuwe werkgever. 
Dit resulteert er o.a. in dat 95% van de outplacementtrajecten 
na zes maanden nog steeds succesvol zijn.

Het is gelukt! Wederom een 
succesvol outplacementtraject! 

Er zal een vrijblijvend plan van aanpak worden
verzonden naar de cliënt en de werkgever.

Cijfers

Prijs Openingstijden Locaties

Coach is bereikbaar per

Hoe werkt outplacement? 

Vraag onderaan
een offerte op maat aan.

maandag t/m zondag:
 7.00 - 22.00 uur. 

Wij trainen op een A-locatie in 
Amsterdam. Overige locaties in overleg.

www.sollicitego.nl 
020-8943445
info@sollicitego.nl Voor de algemene voorwaarden 

zie: sollicitego.nl/av


