
OUTPLACEMENT

AVANTIRO W E R K  IN  Z I C H T

EEN NIEUWE TOEKOMST,  
DIE VOND IK!
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Dit ogenschijnlijk simpele rijmpje, 

geeft voor ons een heel belangrijke 

boodschap weer. Net zoals je een 

appelboom met geen mogelijkheid kunt 

dwingen peren te dragen, zo zou de mens 

zichzelf niet moeten dwingen dingen te doen 

die buiten zijn kerncompetenties vallen. 

Werken vanuit kracht, vanuit authenticiteit, 

zorgt voor passie. Niet alleen voor jezelf, 

maar ook voor de omgeving.

“DOE DE DINGEN 
 ZONDER TE FORCEREN,
AAN EEN APPELBOOM  

GROEIEN NIMMER PEREN.”

Avantiro beweegt mensen

Joost Luttikhuis
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Mensen zo goed mogelijk ondersteunen in hun zoektocht naar een passende baan.  

Samen een nieuwe baan vinden die hen veel energie geeft, waar ze met plezier naar toe gaan en  

waarin de dingen als vanzelf gaan. Dat is onze missie, dat is waar we het voor doen! 

Een outplacement traject bij Avantiro is méér dan enkel het vinden van een baan. Afscheid moeten nemen  

van werk heeft vaak een grote impact. Het is voor het succes van het traject van belang dat het verlies van  

werk goed verwerkt wordt. In jouw outplacementtraject wordt, wanneer dit speelt, hier aandacht aan besteed.  

Hoe ga je hier het beste mee om en krijg je weer grip op jezelf zodat je nieuwe uitdagingen aan kunt.

HET TRAJECT BESTAAT UIT TWEE FASEN. 

FASE 1.
In de eerste fase wordt vooral de nadruk gelegd op zelfanalyse en gaan we in persoonlijke loopbaan  

adviesgesprekken samen met jou op zoek naar antwoorden op de volgende vragen:
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Inhoud en visie van Avantiro 
op een outplacement traject

• WIE BEN IK? (wat zijn mijn kwaliteiten  

 en wat zijn ontwikkelkansen)

• WAT KAN IK? (wat is mijn (werk)ervaring)

• WAT WIL IK? (welke functies, werksoorten  

 en branches hebben mijn interesse)

• WIL IK WAT IK KAN? (sluit mijn interesse  

 aan bij wat ik heb gedaan)

• KAN IK WAT IK WIL? (sluit mijn ervaring  

 aan bij wat ik wil)
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Deze fase wordt er vaak  

een werk gerelateerde persoonlijk- 

heidsvragenlijst met een interesse-

en competentievragenlijst ingezet. 

U krijgt desgewenst tevens toegang 

tot een digitale beroepenbank (met 

meer dan 6000 beroepen) voor 

interesseverkenning.
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Aan het eind van deze fase is er een uniek persoonsprofiel opgesteld. Dit profiel wordt gebruikt  

om passende beroepsrichtingen te bepalen. Wanneer je weet op welke beroepen je je wilt gaat richten  

kun je gericht de arbeidsmarkt op en kom je terecht in de volgende fase.

FASE 2.
In de tweede fase van jouw traject ligt de focus op intensieve begeleiding bij het solliciteren en bij arbeidsmarktoriëntatie.  

We gaan gezamenlijk op zoek naar kansen en mogelijkheden op de huidige arbeidsmarkt. Zeker als mensen langere tijd 

bij dezelfde werkgever hebben gewerkt is sollicitatiebegeleiding van groot belang. Je krijgt hulp bij het vernieuwen van 

je cv en het opstellen van een aantrekkelijke sollicitatiebrief. Daarnaast is het handig te weten welke wervingskanalen 

nu interessant zijn; wat de waarde is van uitzendbureaus en vacaturebanken; en hoe sociale media als LinkedIn, Twitter 

en Facebook kunnen bijdragen aan het vinden van werk. Naast een gedegen arbeidsmarktoriëntatie maakt het oefenen 

met sollicitatiegesprekken en netwerkgesprekken doorgaans deel uit van het outplacement traject. Ook krijg je advies 

over hoe je jouw netwerk effectief kunt inzetten en denken we desgewenst met je mee over het uitbouwen van je eigen 

netwerk. In ons uitgebreide Avantiro netwerk zoeken we naar goede ingangen voor netwerkgesprekken.
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ZO 
VIND JE JOUW

ASSESSMENTS - LOOPBAANONDERZOEK - OUTPLACEMENT - COACHING

BAAN!
EEN BOEK MET HONDERDEN PRAKTISCHE TIPS

“Ik dacht dat ik alles wist over solliciteren. Dankzij dit boek heb ik weer heel veel bruikbare nieuwe inzichten en praktische tips om mijn baan te vinden. Een aanrader voor iedere werkzoekende”

Zeer veel tips om jouw  
passende baan te vinden!

De visie en werkwijze van Avantiro blijkt succesvol en  
plezierig voor kandidaten. Korte lijnen, heldere communicatie,  
persoonlijke en individuele benadering, snel en flexibel kunnen  
handelen zijn kenmerkend.

Onze outplacement adviseurs hebben inmiddels jarenlange  
ervaring opgedaan in verschillende sectoren en branches.

”DE OUTPLACEMENT ERVARING VAN MARC”

“Na een turbulente periode in mijn loopbaan, kreeg ik van mijn werkgever de mogelijkheid om  
mijn carrière ergens anders te vervolgen en om daar een passend loopbaanadviesbureau bij te 
vinden. Uit drie loopbaanadviesbureau’s heb ik Avantiro gekozen. Zij straalden voor mijn gevoel  

het enthousiasme uit dat ik passend vond om mijn carrière een positief vervolg te geven.  
Ik heb onder andere geleerd dat de arbeidsmarkt enorm veranderd is en dat dit een andere  

benadering vereist dan pakweg 10 jaar geleden.

Ik wil Judith Takens enorm bedanken voor de persoonlijke begeleiding en het  
vertrouwen. Ik heb nu weer een baan waar ik mijn energie en kwaliteiten in kwijt kan!  

Avantiro Loopbaandiensten kan ik van van harte aanbevelen bij iedereen!

Groeten, Marc”

Met onze e-learning “Zo vind je een baan!”  
of met het gelijknamige boek kun je zelf  
effectief en gericht jouw weg vinden op  
de arbeidsmarkt naar interessante  
vacatures en werkgevers.  
Je leert:

• Meer passende banen te vinden;
• Hoe jezelf positief te onderscheiden;
• Je kans om op een gesprek te komen te vergroten;
• De juiste kanalen te gebruiken;
• Effectiever om te gaan met jouw tijd.
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EEN OBJECTIEVE 
BLIK, DAT HIELP!

klik hier
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EEN 
KENNISMAKINGS  

GESPREK IS ALTIJD  
KOSTELOOS EN  
VRIJBLIJVEND!

MEER WETEN?
Bel ons voor een vrijblijvend gesprek. Je vindt onze contactgegevens 
hiernaast. Ook op onze website www.avantiro.nl vindt je meer  
informatie over onze dienstverlening en ervaringen van onze  
cliënten met onze dienstverlening.

Joost Luttikhuis

Cindy van Benthem

Els Schutte

Maaike Arends

Judith Takens

Eline de Roo
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IK KEN NU MIJN  
UNIEKE TOEGEVOEGDE 

WAARDE!

Het gehele outplacement traject is er op gericht om een  
zo spoedig mogelijke indiensttreding bij een nieuwe werkgever  
te bewerkstelligen. Hoe lang een traject duurt, is afhankelijk  
van verschillende factoren, die soms wel en soms ook niet te  
beïnvloeden zijn. Persoonlijke situaties, privé situaties,  
de werksituatie, opleidingsniveau en werkervaring zijn  
onder andere factoren die positief, maar ook negatieve  
invloed kunnen hebben op het verloop van een traject.

Avantiro Loopbaandiensten stelt op jouw verzoek na een  
persoonlijke kennismaking een plan van aanpak voor jouw  
outplacementtraject op.

Tijdsduur van een
outplacement traject

pagina 5

ASSESSMENTS - LOOPBAANONDERZOEK - OUTPLACEMENT - COACHING - TRAINING

T 074 291 5555

klik en vind!

E info@avantiro.nl

mailto:info%40avantiro.nl?subject=Ik%20wil%20graag%20meer%20informatie
https://www.google.nl/maps/place/Demmersweg+16,+7556+BN+Hengelo/@52.2845868,6.7749064,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47b80e3076e99bbb:0x3bf4a7f3401c424e!8m2!3d52.2845868!4d6.7770951
http://www.avantiro.nl
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