
Outplacementtraject Perspectief

Perspectief is al 20 jaar de partner voor outplacementbegeleiding in het primair onderwijs. Wij hebben alle expertise in 
huis om mensen vanuit het onderwijs goed te begeleiden naar passend en duurzaam werk. Alles wat we doen is erop 
gericht om samen met u een nieuwe, passende baan te vinden met een vergelijkbare of betere beloning dan nu het 
geval is. 

Omdat wij u centraal stellen krijgt u één vast aanspreekpunt voor de gehele begeleiding in het traject. Door onze gedegen 
en persoonlijke aanpak doorloopt u op een plezierige en effectieve wijze alle fasen van het traject. Samen met uw eigen 
adviseur. Daarbij kunt u gebruikmaken van extra hulpmiddelen en specialisten, waardoor u op maat en naar behoefte 
wordt ondersteund.
 
Het traject start met een duidelijke voorlichting en een persoonlijke intake. De adviseur inventariseert welke kansen er 
zijn en welke stappen genomen moeten worden om een nieuwe baan te vinden. Wij vinden het vanzelfsprekend dat onze 
deelnemers hierbij gebruik kunnen maken van de meest moderne tools. Zo koppelt ons systeem het loopbaanadvies 
aan concrete functies, kunnen we zien waar deze functies zijn, wie ze regelmatig aanbieden en welke klanten open staan 
voor een ontmoeting. Vanuit het digitale dossier zien we het zoekgedrag van de kandidaat waardoor we adviseren hoe 
ze hun zoekgedrag kunnen optimaliseren. Ook alle lopende sollicitaties kunnen we helpen monitoren. Ook wordt ons 
werkgeversnetwerk actief ingezet. Doordat wij adviseurs in heel het land hebben is er altijd iemand met uitgebreide kennis 
over de arbeidsmarkt in uw regio. Onze aanpak resulteert in 92% van de gevallen tot een succesvol traject naar een 
nieuwe baan! 
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U en uw persoonlijke adviseur

Resultaat
92% van de deelnemers is succesvol bemiddeld naar een nieuwe 
baan! De meeste deelnemers hebben een vergelijkbaar of beter 

beloningspakket dan in hun oude baan.

Outplacement

Alles wat we doen is erop gericht om samen met u een nieuwe, passende baan te vinden met een vergelijkbare of 
betere beloning dan nu het geval is. Omdat wij u centraal stellen krijgt u één vast aanspreekpunt voor de gehele 
begeleiding in het traject. Onze aanpak is gedegen en persoonlijk.



U en uw persoonlijke adviseur

Extra hulp

Mijn wensen en mogelijkheden

Mijn kansen op de arbeidsmarkt

Vergroten sollicitatievaardigheden

Vergroten fysieke/mentale
loopbaanFITheid

Aanbod oriënterende
netwerkgesprekken

Ondersteuning bij
sollicitatiegesprekken

Stappen

Loslaten en vooruitblik Mental coach

Talententest

Landelijke vacaturezoeker

Werkgeversnetwerk

Vitaliteitscoach

Trainingen

Big data en digitale netwerken

Jobhunter

Door onze gedegen en persoonlijke aanpak doorloopt u op een plezierige en effectieve wijze alle fasen van het traject. 
Samen met uw eigen adviseur. Daarbij kunt u gebruikmaken van extra hulpmiddelen en specialisten, waardoor u op 
maat en naar behoefte wordt ondersteund.

Een nieuwe baan!

Het proces naar een nieuwe baan



Ieder mens is uniek en gaat op een eigen manier om met veranderingen. Perspectief helpt mensen op een persoonlijke 
en gedegen manier in hun zoektocht naar een nieuwe baan. Deelnemers worden begeleid door een adviseur, die 
tevens het vaste aanspreekpunt is. Daarnaast kunnen zij gebruik maken van specifieke trainingen en specialisten. Welke 
trainingen en specialisten dit zijn, leest u verderop!

Het traject start met een duidelijke voorlichting en een persoonlijke intake. De adviseur inventariseert welke kansen er 
zijn en welke stappen genomen moeten worden om een nieuwe baan te vinden. Wij vinden het vanzelfsprekend dat onze 
deelnemers hierbij gebruik kunnen maken van de meest moderne tools. Zo koppelt ons systeem het loopbaanadvies aan 
concrete functies, kunnen we zien waar deze functies zijn, wie ze regelmatig aanbieden en welke klanten open staan voor 
een ontmoeting. Vanuit het digitale dossier zien we het zoekgedrag van de kandidaat waardoor we adviseren hoe ze hun 
zoekgedrag kunnen optimaliseren. Ook alle lopende sollicitaties kunnen we helpen monitoren. 

Ook wordt ons werkgeversnetwerk actief ingezet. Doordat wij adviseurs in heel het land hebben is er altijd iemand met 
uitgebreide kennis over de arbeidsmarkt in uw regio. Onze aanpak resulteert in 92% van de gevallen tot een succesvol 
traject naar een nieuwe baan! De meeste van onze deelnemers gaan voor vergelijkbare of betere arbeidsvoorwaarden aan 
de slag bij hun nieuwe werkgever. 

Voordelen voor u als werkgever
Een proactieve dienstverlener: Wij investeren in uw organisatie door mee te denken en te adviseren. Doordat wij het 
grootste gedeelte van de werkzaamheden op ons nemen, bent u hier zelf minder tijd aan kwijt!
Wij werken resultaatgericht. Het beoogde resultaat is dat de deelnemer binnen de gestelde termijn duurzaam herplaatst 
is of dat er een andere passende oplossing bereikt is zoals beschreven in het plan van aanpak. 
U blijft op de hoogte: Duidelijke terugkoppelingen zorgen ervoor dat u op de hoogte blijft van de voortgang van het 
traject. Het traject wordt afgerond met een eindrapport en passende nazorg.

Voordelen voor de werknemer
We weten wat er speelt: Door onze jarenlange ervaring in outplacement weten we wat er speelt op de arbeidsmarkt en 
wat er van u wordt gevraagd. Wij zetten op actieve wijze ons uitgebreide netwerk in en gebruiken ‘slimme’ systemen. 
Een uitzonderlijk groot netwerk: Doordat we ons netwerk al vanaf de eerste dag inzetten, ontstaan er direct 
netwerkingangen en kansen voor een vervolg. Doordat we onafhankelijk zijn kunnen we ook gebruik maken van alle 
overige intermediairs op de arbeidsmarkt. Dit verhoogt het slagingspercentage. 
Snel een nieuwe baan die bij u past: We sluiten niet alleen aan bij uw kennis en ervaring, maar gaan ook op zoek naar uw 
drijfveren, natuurlijk talent en passie.
Actieve en intensieve bemiddeling met focus op (betaald) werk: Onze adviseurs én jobhunters zorgen voor bemiddeling 
en jobhunting op maat. Creatieve oplossingen, het stimuleren van de motivatie en uw zelfredzaamheid, vergroten de kans 
op succesvol vinden van ander werk. 

De weg naar een nieuwe baan

Belofte medewerker



Welke specialisten kunnen u verder helpen? 
Jobhunter : Op basis van uw zoekprofiel gaan wij actief op zoek naar passende werkgevers en vacatures. Wij zijn hierbij 
niet gebonden aan één intermediair of branche en hebben hierdoor één van de grootste netwerken ter beschikking.
Vitaliteitscoach: Onze vitaliteitscoach helpt u met concrete tips en ondersteuning om uw energie en vitaliteit positief te 
beïnvloeden, waardoor u sterker staat op de arbeidsmarkt.  
Assessment psycholoog: Als u een assessment moet doorlopen voor een functie is het fijn als u dit kunt voorbereiden 
met een assessment psycholoog. Tijdens deze voorbereiding, krijgt u praktische tips.
Netwerkcoach: Hoe komt u rechtstreeks aan tafel bij interessante werkgevers? Via netwerkgesprekken krijgt u een gevoel 
bij wat het betekent om in een bepaald bedrijf of functie te werken. Onze netwerkcoach helpt u hierbij. 
Mentalcoach: Een wisseling van baan is een goed moment om stil te staan bij situaties die u lastig vindt. Is er iets dat 
u in de weg zit in uw loopbaan? U krijgt met hulp van een mentalcoach inzicht in onderliggende patronen, maar ook 
praktische tips om hiermee verder te kunnen.

Van welke trainingen kunt u gebruik maken? 
DigiDoen!: U leert over de nieuwste ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en hoe u deze toepassen.
Personal Branding: U krijgt inzicht in uw talenten en drijfveren en leert uzelf te presenteren als een unieke medewerker.
Wie schrijft die blijft: U leert een indrukwekkende cv te schrijven die blijft hangen bij de werkgever. 
Spelen met je talenten: U leert het beste uit uzelf te halen, na te denken over loopbaanvragen en in actie te komen.  
Ultieme kans voor een verbluffende indruk: U leert een goed sollicitatiegesprek te voeren waarin u de werkgever kan 
overtuigen.

Wilt u meer weten?
Neem dan contact met ons op via 0341 - 438 700, mail naar info@perspectief.eu of lees hier meer. 


