CHOICE EN
PARTNERS
OUTPLACEMENT
VAN WERK NAAR WERK TRAJECT
Ben je op zoek naar een andere baan? Een baan
gelijk aan wat je nu doet of totaal iets anders? En
zoek je maatwerk en doelgerichte ondersteuning
hierin? Choice en Partners biedt je een professionele
en flexibele begeleiding, gericht op jouw wensen. Zo
kun je je doel zo snel mogelijk en succesvol
bereiken.

“

CHOICE EN PARTNERS
ZET MENSEN IN
BEWEGING IN EEN
RICHTING DIE ZIJ ZELF
KIEZEN

“

Onze begeleiding bestaat uit een combinatie van
individuele gesprekken, groepsactiviteiten en
ondersteunende tools, gericht op jouw vraag. In de
individuele sessies sluiten we aan bij jouw
persoonlijke aandachtspunten en kunnen we
diepgang en betrokkenheid bieden. De groepssessies
worden gebruikt om kennis over te dragen,
ervaringen en tips met elkaar te delen. De tools
maken het makkelijk om zelfstandig te werk te gaan,
buiten de begeleidingsuren om. Aanvullend bieden
we jobhunting . De maatwerk-begeleiding is
afgestemd op jouw wensen en kan zowel face-to-face,
als online geboden worden. Uiteraard houden wij ons
daarbij aan de RIVM-regels. En onze onlinebegeleiding is privacy-proof.

Oriënterend gesprek:
We kunnen ons voorstellen dat je eerst graag
kennis met ons wil maken. Zijn wij de partij voor
jou? En is er een ‘klik’ met de coach? Het
oriënterend gesprek met ons is vrijblijvend.

Intake:
Als je hebt besloten om voor ons te kiezen
wordt je uitgenodigd voor een intakegesprek
waarin we samen bespreken wat voor jou van
belang is en welke activiteiten daarbij passen.
Aan de hand van dit gesprek wordt een
persoonlijk Plan van Aanpak met jou opgesteld.

Transitie:
Soms is het nodig om aandacht te schenken aan
het afsluiten van het verleden, zodat je blik op
de toekomst gericht kan worden.

Coaching Gesprekken:
Middels de loopbaanscan van Ixly (een gevalideerde
psychologische online vragenlijst) en gesprekken
helpen we je om zicht te krijgen op je eigen
kwaliteiten en ontwikkelmogelijkheden. Er gaat een
wereld aan mogelijkheden open, maar ook helpen we
je te focussen. De uitkomsten geven een duidelijk
zelfbeeld en helder profiel. En bieden je handvatten
om te bepalen wat voor jou de beste passende weg
naar werk is.

CHOICE
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We gaan aan de slag met de volgende vragen:
o Wie ben ik? / Wat kan ik?/ Wat wil ik?
o Wat houdt me tegen?
o Wat ga ik bijleren of aanpassen?
o Hoe ziet mijn loopbaanplan eruit: plan van aanpak,
hoe bereik ik mijn doel?

Jobhunting:

Workshops:

Onze jobhunter ondersteunt jou persoonlijk in de
zoektocht naar een nieuwe baan middels
vacaturesites, netwerkcampagne, Social Media en het
regionale en landelijke netwerk van Choice en
Partners en van jou zelf. Er worden letterlijk deuren
geopend, je krijgt extra tips en je wordt gestimuleerd
en geactiveerd.

Netwerken

Trajectduur:

Heb je hulp nodig om actief aan je netwerk te bouwen
en te leren hoe je dit in kunt zetten in de zoektocht
naar een andere baan? Wij ondersteunen je met
praktische en doelgerichte info en tips.

Social Media
Ondersteuning in het opstellen van een professionele
LinkedIn-pagina en uitleg in het gebruik van Social
Media bij het zoeken naar vacatures. Je wordt lid van
de Choice sollicitatie groep op LinkedIn: tips en
inspiratie voor elkaar en een netwerk met contacten.

De duur van ons begeleidingstraject is afgestemd op
jouw wensen en bedraagt maximaal 6 maanden.

Contact:
Wil je een beeld/bel/afspraak inplannen?
Tel: 033 – 463 2443
E: info@choicepartners.nl
Wij zorgen dan voor een coach die jou kan
begeleiden in de buurt van jouw woonplaats.

Brief en CV
Begeleiding in het opstellen van een goede
pakkende brief en CV. Van het ondersteunen in de
tekst en de lay-out, tot het geven van gerichte
feedback.

Gespreksvoering en presentatie
Begeleiding in het presenteren van jezelf en het
overbrengen van je sterke kanten en je motivatie in
een gerichte pitch. Indien gewenst kan er ook een
professionele video-pitch opgesteld worden.

Vestigingen
Alkmaar, Almere, Amersfoort, Amsterdam,
Arnhem, Breda, Den Haag, Deventer, Eindhoven,
Gorinchem, Groningen, Hoofddorp, Maastricht,
Rotterdam, Tilburg, Utrecht, Zwolle.

