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Boventallig verklaard en hoe nu verder.... 
Wellicht heeft u het al langer zien aankomen of misschien juist helemaal niet. De 
boodschap verandert er niet door; uw loopbaan bij uw huidige werkgever wordt 
beëindigd. Opeens bevindt u zich in een situatie waar u nooit voor heeft gekozen. 
Bij eerdere wisselingen van werkgever heeft u zelf de regie in handen gehad en u 
bepaalde zelf het moment om bij een werkgever te vertrekken. In deze situatie is 
het allemaal anders. Binnen afzienbare tijd dreigt u werkloos te worden met alle 
nare gevolgen van dien. Voor de hand liggende vragen als; kom ik weer aan het 
werk in deze slechte arbeidsmarkt, ben ik niet te oud, ben ik nog wel interessant 
voor een nieuwe werkgever of ben ik niet veel te duur, spelen u wellicht door het 
hoofd. 
 

Brand New Job begeleidt naar een nieuwe baan 
Brand New Job staat garant voor een persoonlijke en 
professionele begeleiding naar een nieuwe baan. Wij 
beschikken over twintig professionele coaches verspreid  
door heel Nederland, dus ook een coach bij u in de buurt!    
 
 

Een outplacementtraject bij Brand New Job duurt vier tot 
maximaal zes maanden. Belangrijk onderdeel hierbij is het 
wekelijkse contact dat u met uw coach heeft. De ene week 
heeft u een bijeenkomst met uw coach waarbij u samen om 
tafel zit, de andere week bestaat dit contact uit een 
telefonische afspraak zonodig vergezeld van ondersteuning 
per mail. Ook buiten de vaste contactafspraken is de coach  
telefonisch bereikbaar voor advies.  
 

Programma outplacement traject 
In de eerste vier weken worden direct de belangrijkste 
onderwerpen behandeld: 

· Hoe ziet de moderne brief en het CV er uit?   
· Hoe bereidt u zich voor op het sollicitatiegesprek?  
· Welke vragen kunt u verwachten van de interviewer? 

(STAR) 
· Hoe kunt u zich onderscheiden ten opzichte van andere 

sollicitanten? 
· De elevator pitch; hoe vertelt u in 1 minuut wat uw kwaliteiten zijn? 

 
We besteden veel aandacht aan het voeren van een goed sollicitatiegesprek. 
Zenuwen spelen vaak een rol en non-verbale communicatie is van grote invloed. 
 
Hoe komt u over op een ander? 
Hoe kunt u het gesprek soepel laten verlopen? 
Hoe gaat u om met vragen waar u geen antwoord op weet? 
Door middel van praktische oefening en concrete tips leren wij hoe u een goed 
sollicitatiegesprek voert. 
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Zoveel mogelijk kansen creëren 
Wanneer u weet hoe u professioneel moet solliciteren, is het zaak zoveel mogelijk 
kansen te creëren. Brand New Job helpt bij het vinden van leuke vacatures en 
ontmoeten van de juiste mensen!  

· De arbeidsmarkt wordt in kaart gebracht. Waar 
liggen uw kansen en op welke vacatures kunt u zich 
het beste richten? Wij kennen de uitzendbureaus en 
werving- en selectiebureaus die u kunt inschakelen 
bij uw zoektocht. Tevens weten wij welke banensites 
op internet de grootste kansen voor u bieden. 

· Het onderwerp ‘netwerken‘ wordt uitgebreid 
behandeld, u leert hier wat netwerken is en hoe u dit succesvol kunt inzetten.  

· De rol van “Sociale Media” zijn steeds belangrijker geworden bij solliciteren, 
zoals Twitter, LinkedIn en Facebook. Uw LinkedIn profiel wordt opgesteld of 
verbeterd en we leren hoe u op een slimme manier in contact komt met de 
juiste mensen.  

· In ons online planning- en administratiesysteem kunt u gemakkelijk en snel al 
uw sollicitaties bijhouden. Zo behoud u overzicht van al uw lopende 
sollicitaties en openstaande acties. 

 

Uw succes is ons succes! 
U krijgt persoonlijke begeleiding van ons. Tijdens de wekelijkse gesprekken met uw 
coach krijgt u zinnig en toepasbaar advies. Zodra u tijdens uw traject de behoefte 
heeft aan extra coaching/training of een ‘hart onder de riem’ staat uw coach met 
raad en daad voor u klaar. Of dit nu gaat om een extra bijeenkomst als 
voorbereiding op die belangrijke sollicitatie, een psychotechnisch onderzoek, een 
assessment of het ‘meekijken’ tijdens het opstellen van een sollicitatiebrief.   
Het vinden van een nieuwe baan is hard werken. We hebben met elkaar een doel 
voor ogen: met succes die nieuwe baan bemachtigen! 
Als u er klaar voor bent, starten we direct! 
 

Contact 
U kunt ons bereiken via ons telefoonnummer 030-6777662 
of via het mailadres frankberends@brandnewjob.nl 
 
Kijk voor meer informatie ook eens op onze website: 
http://www.outplacement-bureau.nl/ 
 
 
Graag tot ziens! 
 
Vriendelijke groet, 
Frank Berends 


