
                                                                                         

Succesvol outplacement 

 
Wat mag u van ons verwachten?   
De inhoud van het outplacementtraject is gericht op een duurzame herpositionering op de arbeidsmarkt onder 
begeleiding van een persoonlijke coach en wordt optimaal afgestemd op uw situatie, behoeften, nood en 
eigenheid.  

Met een persoonlijke coach aan uw zijde wordt er gewerkt aan een aantrekkelijk en boeiend stappenplan. U 
krijgt een goed inzicht in uw sterktes en in wat u wél en vooral niet (meer) wilt doen. We onderzoeken wat de 
meest passende activiteit, bedrijfsomgeving of opleiding is waarin u zelf voldoening vindt.  

Maar het is nog veel meer dan dat.  Mentale ondersteuning, het ontslag een plaats geven en omgaan met de 
verandering, samen denken in kansen, talenten ontdekken en deze zelfbewust en passend inzetten.  

We bieden u gaandeweg : 
- Advies in het sollicitatieproces, 
- Uw persoonlijk verhaal brengen (reputatiemanagement) 
- Inzicht in de verwachtingen van de huidige arbeidsmarkt 
- Toelichting over tewerkstellingsmaatregelen en interessante opleidingsmogelijkheden 
- Advies en support van onze experten bij het uitbouwen van een zelfstandige activiteit 
- Informatie rond sociale wetgeving,  
- Bijstand op IT- vlak 

En niet in het minst: Een klankbord, motivator en houvast doorheen uw volledige traject én opstart bij uw 
nieuwe werkgever. 

Hoe? 
Allereerst regelen we een individueel gesprek, een kennismaking tussen u en uw persoonlijke coach. Tegelijk is 
het de bedoeling zicht te krijgen op uw situatie en uw wensen.  Van daaruit bieden we u een dieper inzicht in 
onze begeleiding en geven we vorm aan uw uniek traject. 

Waar? 
In overeenstemming met u. Met onze 42 kantoren en +200 begeleidingslocaties zijn we ook in uw buurt actief.  

Hoe lang? 
Is eveneens afhankelijk van de ontslagsituatie. Wij passen hierbij de regelgeving correct toe, waarbij onze 
begeleidingsprogramma’s variëren van 3 maanden tot 1 jaar. Ieder begeleidingstraject omvat bovendien een 
garantieperiode zodat we u in geval van tegenslag alsnog langer kunnen begeleiden. 

Hoe starten we? 
Wij contacteren u snel om de eerste afspraak vast te leggen. We werken in volle vertrouwen en garanderen 
absolute discretie.  Zit u zelf met vragen, aarzel nooit om ons vrijblijvend te bellen. 

In afwachting van onze ontmoeting , kijken we de samenwerking alvast vol vertrouwen tegemoet.  

 
 

053 85 77 70  
 www.skillbuilders.be 

Inez De Vits – 0491/71.20.48 en  InezDV@skillbuilders.be  
Xenia Cooman – 0491/71.80.08 en Xenia@skillbuilders.be 

Vérder met ieders talent ! 


