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Outplacement Coaching Arbeid & Re-integratie 
 
Wordt uw medewerker geconfronteerd met verlies van werk vanuit een 
boventalligheid/ontslag dan begeleidt de coach van ADvieSZ uw medewerker(s) vanuit een 
coachings- en begeleidingstraject.  
 
Doel 
De doelstelling van het outplacementtraject is het vinden van een duurzame plek op de 
arbeidsmarkt voor de medewerker.  
 
Omschrijving 
Het coachings- en begeleidingstraject bestaat uit een aantal onderdelen op basis van 
gesprekken, coaching op vaardigheden en het vergroten van de inzicht in het eigen kunnen 
en ambities. Dat resulteert in een beroeps- en arbeidsmarktprofiel van waaruit de 
medewerker actief aan de slag kan in het benaderen van de arbeidsmarkt met 
ondersteuning van de coach.   
 
De coach van ADvieSZ begeleidt de medewerker in alle fasen van het traject. 
 
Aandacht wordt besteed aan: 
� Het leren omgaan met veranderingen. 
� Beroepenoriëntatie. “Wat wil ik? Wat zijn mijn drijfveren?” Maar vooral: “Wat kan ik? 

Wat is realistisch?” 
� Arbeidsmarkt-oriëntatie. Waar de vertaalslag van beroepsrichting naar de 

lokale/regionale arbeidsmarkt wordt gemaakt. 
� Netwerken en Social Media. Van het in kaart brengen van het eigen (sociale)netwerk tot 

het uitbreiden en onderhouden daarvan. 
� Begeleiding bij het opstellen van (open) sollicitatiebrief en CV. 
� Bepalen van het zoekgedrag (hoe vinden we de geschikte werkgever) en het opstellen 

en benaderen van het eigen netwerk 
� Solliciteren en jobhunt. Het concreet benaderen van passende werkgevers op de 

arbeidsmarkt. 
� Benaderen van het netwerk van ADvieSZ 
� Zorgen voor onderscheidend vermogen 
 
Het traject vindt steeds plaats in afstemming met uw medewerker met als doel het 
vergroten van de zelfredzaamheid en de kansen op de arbeidsmarkt. 
 
Rapportage 

Op basis van de tweewekelijks gesprekken tussen de coach en de medewerker ontvangt u 
een terugkoppeling per e-mail of op basis van een telefonisch gesprek.  
 
Iedere 2 maanden ontvangt u een rapportage met daarin een toelichting op de ondernomen 
acties en de resultaten daaruit. 


