
 
Outplacement 

Werk vinden, voor velen een lastig proces. Als zelfstandig adviseur helpen wij  anderen met het 

vinden van hun nieuwe baan. Met een beetje lef, onderscheid en ons netwerk gaat het al 

makkelijker. Met de psychologie en de techniek van het solliciteren werken we naar de arbeidsmarkt 

toe. 

Niet iedereen is in staat direct te solliciteren. Voor hen gaan we tijdens individuele gesprekken aan 

de slag met, drijfveren, kracht, kwaliteiten, persoonlijke eigenschappen en andere zaken die spelen. 

Op deze wijze komen we tot een zoekprofiel dat houvast biedt.  

Een outplacement traject is maatwerk en duurt gemiddeld 6 maanden. Wij gaan in waar uw behoefte 

ligt. We hebben contact wanneer dat nodig is, u krijgt wekelijks passende vacatures aangeboden of 

een concreet netwerkcontact. 

Het doel van een outplacement traject is een baan te vinden die past en duurzaam is. Hiervoor 

zetten we diverse instrumenten in.  Naast de nieuwe wijze van solliciteren met behulp van Social 

Media besteden we ook veel aandacht aan onderscheidende brieven, CV’s en het vinden van 

vacatures. In de eerste weken leert u een wijze van solliciteren die gegarandeerd resulteert in het 

scoren van uitnodigingen. Hoe wij dat doen, vertellen wij graag tijdens een vrijblijvende intake. Neem 

hiervoor contact op met info@ruigrokwerkt.nl of bel 06-47118675. 

Na het intakegesprek, ons voorstel en uw goedkeuring ziet het traject er als volgt eruit met 

bijbehorende diensten. De in te zetten instrumenten zijn afhankelijk van uw wensen. 

 

Week 1 t/m 3         Week 4 t/m 6 Week 7 t/m 26 
PERSOONLIJKE ORIËNTATIE ARBEIDSMARKTKENNIS ONDERSCHEIDEND SOLLICITEREN 
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•Wie ben ik?

•Wat kan ik?

•Mijn wensen

•Kwaliteiten

•Valkuilen en drijfveren

•Hobby's en talenten

•Competenties & 
Capaciteiten

•Vaardigheden

•Passie en Kracht

•Mijn ideale baan

•Beroepskeuze

•Werk en privé

•Mijn zoekprofiel

•Top 3 beroepen
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•Vraag en aanbod

•Uw regio

•Uw top 10 werkgevers

•Waar liggen kansen

•Wensbedrijven

•Mijn ideale dag

•Wat biedt een baan?

•Welke salarissen?

•Toekomst en loopbaan
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•Solliciteren via Social Media

•Personal Branding

•Telefonisch informatie 
inwinnen

•Hoe ontstaat die baan?

•De psychologie van het 
solliciteren

•Uitgenodigd worden

•Initiatief en lef

•De eerste indruk

•Onderscheidend CV

•Onderscheidende brief

•Het sollicitatiegesprek

•Hoe behoud ik mijn baan?


