
Er hangt verandering in de lucht. Een reorganisatie of kleinere verandering. Hoe dan ook, er 
zijn collega’s die gedwongen de organisatie zullen moeten verlaten. Dat is nooit leuk. Maak 
het niet nog erger door een eenzaam, inspiratieloos en standaard outplacement traject aan 
te bieden. Gun jouw vertrekkers een traject met een positieve insteek, verrassende twists én 
geweldige resultaten. Zo verlaten de medewerkers jouw organisatie met een positief beeld!

Wat is het 
Outplacement 2.0 is bedoeld voor medewerkers die de blik op de toekomst willen richten. We leggen 
de focus niet bij rouwverwerking, maar bij het omgaan met verandering. Patronen doorbreken, het 
omarmen van verandering en het opnieuw uitvinden van jezelf, de 2.0 versie. Uiteraard komen ook 
alle andere onderwerpen rond het vinden van een nieuwe baan aan bod, maar dan op een verrassen-
de, vernieuwende en vooral positieve manier. Wij maken veranderen leuk! 

Wat kun je ermee 
Na de training heeft de medewerker alles in huis om een nieuwe baan te vinden. Hij/zij heeft meer 
zelfvertrouwen, een helder plan en de relevante sollicitatie skills om kansen in te kunnen koppen. Na 
afl oop van de trainingsdagen ‘jobcoachen’ wij de deelnemers met 5 individuele coachingsessies naar 
een nieuwe werkomgeving.

Wat krijg je
Een intensief en luchtig programma dat bestaat uit een 2-daagse training, 3 losse trainingsdagen en 
5 individuele coachingsgesprekken. Het ultieme doel is het vinden van nieuw werk.
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Outplacement 2.0 in ‘t kort 

• Vijf geheel verzorgde trainingsdagen op een fantastische locatie.  
• Verrassende en vernieuwende activiteiten die je op een andere manier laten nadenken over 

jezelf en de toekomst.  
• Vijf individuele coachingsgesprekken na afl oop van de trainingsdagen die je helpen bij het 

voorbereiden van sollicitaties of bij je eerste stappen als zelfstandige. 
• Een hechte groep deelnemers die met elkaar werken aan resultaten om trots op te zijn.  
• Veel persoonlijke aandacht met 2 trainers voor een groep van maximaal 15 deelnemers. 
• Exclusieve en levenslange toegang tot onze online Helden Community.  

Programma  
Dag 1: Omgaan met verandering 
Dag 2: Zelfzorg en vitaliteit 
Dag 3: Zelfonderzoek 
Dag 4: Persoonlijke marketing 
Dag 5: Leren solliciteren en meet & greets met recruiters

Note: deelnemers halen het maximale uit dit programma door deel te nemen aan het 
avondprogramma tussen dag 1 en 2. Boek hiervoor het aanvullende arrangement. 

Kosten en vervolgstappen

Outplacement 2.0 kost 2995 euro. 
Scan de QR code voor meer informatie en voor aanmeldingen.  
Bel je liever? 070-7857958.

Potentiality is een trainings- en coachingsbureau met een geheel eigen manier van werken. Door een combinatie van leren 
en beleven aan te bieden, maken we veranderen leuk. Wĳ  halen het beste uit mensen. Altĳ d.  www.potentiality.nl
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