
Nieuwe app helpt bij

outplacement
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SBS Skill BuilderS, gespecialiseerd in out-

placementbegeleiding, lanceert een app

als aanvulling en ondersteuning van de per-

soonlijke coaching en begeleiding van werk-

zoekenden. Deze digitale tool helpt de me-

dewerker zijn ontslag te verwerken, inzicht

te verwerven in zijn persoonlijke kwalitei-

ten en zich voor te bereiden op het zoeken

en solliciteren voor een job bij een andere

werkgever en dit geheel volgens eigen no-

den en tempo.

“Met deze nieuwe app willen we het klas-

sieke en stapsgewijs outplacementtraject

ondersteunen. De app begeleidt werkzoe-

kenden tijdens het proces dat op het ont-

slag volgt en laat coaches toe zich optimaal

te focussen op hun hoofdtaak, namelijk

aandacht schenken aan de emotionele im-

pact van een ontslag en individuele, mens-

gerichte aanpak bij het coachen”, verduide-

lijkt Hilde Brackeva van SBS Skill BuilderS.

Wanneer een ontslagen medewerker in

opdracht van de werkgever begeleidende

diensten en adviezen worden aangebo-

den om hem de kans te geven een nieuwe

job te vinden, wordt dit outplacement ge-

noemd. In Vlaanderen zit 3,5% van de niet-

werkende werkzoekenden in een dergelijk

traject.

Het traditionele outplacementtraject ver-

loopt in verschillende stappen. Het gaat

van het psychologisch verwerken van het

ontslag, het ontdekken en zich bewust wor-

den van eigen talenten en interesses tot

de begeleiding bij het zoeken en solliciteren

naar een nieuwe professionele uitdaging.

De SkillBuilderS-app laat werkzoekenden

toe om tijdens dit proces een eigen dy-

namiek en tempo te ontwikkelen zodat zij

stappen kunnen zetten op het moment dat

zij dat willen en kunnen. De app werkt bo-

vendien ook als een extra communicatieka-

naal tussen de betrokkenen, bijvoorbeeld

als agendaplanner en als rechtstreekse

vraagbaak met de coach, en neemt een

deel van de administratieve taken over.
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