
                                                              
 
 

outplacement 
 

locatie    loopbaancoachpraktijk de keuze in Middelburg 

loopbaancoach  Danielle van Iersel 

omvang de keuze werkt voor verschillende opdrachtgevers:  

Duur van het traject wordt door hen bepaald. de keuze begeleidt totdat iemand 

`arbeidsmarkt-klaar` is en zal daarna een `warme` overdracht doen naar een 

jobsearcher. In de meeste gevallen blijft de loopbaancoach de vaste contactpersoon 

gedurende het gehele traject:  

 

doel 

Heb je te maken met de prangende vraag `wat wil ik met mijn loopbaan? Hoe nu verder? 

Doe ik nog wat ik wil en kan? Of is er wellicht sprake van een arbeidsconflict of staan er 

straks medewerkers bij u op straat door een reorganisaties? Dan is outplacement de 

oplossing: de keuze biedt professionele begeleiding: en maakt dit soort vragen, of 

problemen bespreekbaar. Hoe te bewegen van werk naar werk. Dat kan zijn binnen de 

eigen organisatie, of naar buiten toe. de keuze zal de medewerker(s) als uitgangspunt 

nemen, zonder het belang van de organisatie uit het oog te verliezen. Na een 

kennismakingsgesprek (intake) zal een Plan van Aanpak  worden gemaakt waarin 

duidelijk omschreven zal zijn hoe we het traject vorm gaan geven en aan welke doelen 

we gaan werken.  

 

werkwijze 

Door eerst goed naar je te luisteren, zal in een open, ontspannen sfeer gewerkt gaan 

worden. Huiswerkopdrachten die gericht zijn op `wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik?` 

zijn daarbij het uitgangspunt. Deze zullen afgestemd worden op waar jij op dat moment 

aan toe bent. Of waarvan de keuze vindt dat het goed is om daar over na te gaan 

denken. Het opstellen van een persoons-en professioneel profiel, een CV en 

sollicitatiebrief kunnen daarbij enkele uitgangspunten zijn. Maar ook het in staat zijn je 

netwerk te herkennen en in te (durven) gaan. Het helder kunnen verwoorden wie je bent 

en wat je wilt: je zult weer in staat zijn om vanuit je zelf opnieuw naar je mogelijkheden 

te kijken en deze ook te benoemen. Pak je trots en voel je (weer) gezien! 


