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            OMDAT NIEMAND GRAAG OP DE BANK ZIT.... 
 
Waarom Brand New Job? 
Veel bedrijven hebben sinds de economische recessie moeten inkrimpen of saneren 
om het hoofd boven water te houden. Dit vraagt ook binnen outplacement trajecten 
om een andere, moderne aanpak. U vindt deze aanpak bij ons. 
 

De Andere aanpak: 
In plaats van een uitgebreid en langdurig traject van zelfanalyse en heroriëntatie 
richten wij ons vrijwel direct op het vinden van een nieuwe werkkring. Er wordt niet 
‘gepamperd’, indien noodzakelijk hanteren wij een confronterende aanpak en spelen 
een actieve rol in het wegnemen van belemmeringen. De werknemer wordt op basis 
van de eigen ervaring en competenties van een “replacement strategie” voorzien. 
Deze strategie is onderdeel van de door ons ontwikkelde ‘step by step’ methode. Dit 
is een totaalpakket dat voorziet in het opdoen/vergroten van de benodigde kennis en 
vaardigheden om succesvol op de arbeidsmarkt te kunnen zijn. Elke werknemer krijgt 
een ‘eigen’ coach die het proces en de voortgang hierin bewaakt en zich pro-actief 
opstelt. 
 

Wat zijn de voordelen? 

Voordelen voor uw medewerkers: 
De medewerker heeft direct een onafhankelijke sparringpartner, de professionele 
Brand New Job coach. 
Deze coach vergroot, aan de hand van een helder programma, de kennis en 
vaardigheden van de medewerker met als doel de positie van de medewerker op de 
arbeidsmarkt te optimaliseren. Hierdoor heeft de werknemer een duidelijk betere 
uitgangspositie om snel en goed een andere werkkring te vinden. 
 

Voordelen voor u als werkgever: 
Als werkgever bespaart u tijd en energie door het replacement aan Brand New Job 
uit te besteden. Hierdoor kunt u zich op uw kernactiviteiten richten in de wetenschap 
dat u met Brand New Job een vertrouwde partner heeft om dit proces succesvol te 
realiseren. 
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Informatie. 
Wij bieden de mogelijkheid om uw medewerker waarmee het dienstverband eindigt 
van een nieuwe toekomst te voorzien: 

• binnen zes maanden 

• tegen een vast 'all in' tarief 

• met resultaatsverplichting 
 

Wilt u meer weten over onze werkwijze, kijk dan even op onze website: 
www.outplacement-bureau.nl 
 
Graag maken wij een afspraak om onze methode toe te lichten. U kunt bellen met 
ons kantoor in Utrecht, telefoon: 030 67 77 662. 
 
Voor meer informatie kunt u ons natuurlijk ook per mail bereiken: 
frankberends@brandnewjob.nl 


