Outplacement
Het vinden van een andere baan en de ontwikkeling van de medewerker staan centraal in dit traject,
dat we met veel aandacht op maat maken. We werken aan de ontwikkeling van de medewerker en
aan presentatie en vaardigheden voor het vinden van een nieuwe baan. We werken met de nieuwste
methodieken, inzichten en trainingen en beschikken over een groot en relevant netwerk.
Wat komt er aan bod?
Persoonlijke stijl analyse (DISC) | Coaching | Competenties | Beroepskeuze | CV| Brief | Jobmarketing |
Personal branding | Professionele LinkedIn training | Social media- & videosolliciteren | JobPort
vacatureplatform | Netwerken
Het traject is opgedeeld in twee fases.
• De eerste periode zal in het teken staan van heroriëntatie; concretiseren van het zoekprofiel;
oriënteren op de arbeidsmarkt en scholingsadvies.
• Het tweede deel van het traject zal bestaan uit het verder inoefenen van
arbeidsmarktvaardigheden, actieve arbeidsmarktbenadering en jobhunting.
Elementen uit diverse fases kunnen parallel lopen, dit ligt aan de wijze waarop de kandidaat zicht
ontwikkelt en behoefte aan heeft.
Arbeidsmarktprofiel
Deze dienstverlening heeft tot doel voor de klant een realistisch en arbeidsmarktrelevant beroep
passend bij zijn competenties en vaardigheden te formuleren. De kandidaat zet deze beroepskeuze
om in gerichte acties. Deze dienstverlening is bedoeld voor medewerkers die om diverse redenen niet
terug kunnen keren in het oude beroep. Zij beschikken nog niet over een reële beroepskeuze omdat
zij onvoldoende zicht hebben op hun mogelijkheden. Een mogelijk omscholing- of studieadvies wordt
hierin meegenomen en indien noodzakelijk middels een gemotiveerd scholingsverzoek aan de
werkgever kenbaar gemaakt.
Zoekprofiel
In het zoekprofiel staan zaken als werkervaring, opleidingsniveau, gewenst salaris en gewenste regio.
Op basis van deze gegevens kan SAMEN vacatures selecteren die passend zijn. In een actieve
samenwerking met uw medewerker worden diverse sollicitatie activiteiten verricht. SAMEN zoekt
binnen het eigen netwerk naar mogelijkheden. We analyseren vacatures, reageren op geschikte
vacatures en verrichten daarnaast open sollicitaties. Er is aandacht voor de sollicitatie- en
presentatievaardigheden van de medewerker. Ook het netwerk van de medewerker wordt in kaart
gebracht en benut. Uiteraard wordt het netwerk van SAMEN beschikbaar gesteld en benaderd.
Testen
Met loopbaantesten verzamelen wij waardevolle informatie. Met die informatie kunnen we
interessante koppelingen maken naar de arbeidsmarkt. Daarom bieden we onze kandidaat en
verschillende testen aan ter ondersteuning van loopbaanadvies, re-integratie of
outplacementtrajecten. Afkomstig van onszelf, maar ook van andere leveranciers.

Zo kunnen wij eenvoudig via één platform, een compleet testpakket samenstellen voor uw
medewerker.
Onderscheidend Solliciteren
Onze unieke methodiek biedt handvatten en inzichten met alle vaardigheden die nodig zijn voor een
succesvolle arbeidsmarktbenadering. Van vacatureanalyse, eerste oriënterende gesprek, CV, brief, tot
het laatste arbeidsvoorwaardengesprek. Men stelt een passend LinkedIn profiel op volgens de
methodiek van de specialist op dit gebied ‘Aaltje Vincent’. Dit alles tezamen biedt een effectieve
werkwijze die aansluit bij wat er in de huidige praktijk bij werving en selectie daadwerkelijk gebeurt.
In combinatie met jobfinding zorgt dit voor succesvolle uitstroom.
Inhoud & Resultaat
• Achtergrond en inzichten in werving & selectieprocessen;
• Effectief solliciteren door het opstellen van een onderscheidende brief en Curriculum Vitae;
• Eigen regievoering door bewust te leren kiezen waar men op solliciteert;
• Goede inhoudelijke voorbereiding en technieken om kwaliteiten en competenties authentiek te
laten zien;
• Gesprekstechnieken waarbij de kandidaat de beheersing krijgt van de meest gestelde vragen
tijdens selectiegesprekken en een gelijkwaardige gesprekspartner wordt;
• Men krijgt inzicht op de psychologische principes en beïnvloedingstechnieken van het
sollicitatiegesprek;
• Persoonlijke presentatie door middel van een pakkende pitch;
• Ervaringsleer; men gaat direct actief aan de slag op de arbeidsmarkt;
• Ruimte, aandacht en begeleiding om alle arbeidsmarktvaardigheden in te oefenen en verder te
versterken.
Individuele CV sessie + brief
Een goed en onderscheidend CV met een pakkende, persoonlijke brief is onmisbaar.
Solliciteren & Social media
Recruiters, afdelingen Personeelszaken en detacheringsbureaus speuren meer en meer online naar die
ene geschikte kandidaat. Online aanwezigheid is de eerste voorwaarde om gevonden te worden. Wij
leren hoe je Social Media voor je kunt laten werken ter ondersteuning van de sollicitaties. Heel
praktisch, met het aanmaken en optimaliseren van een profiel én hoe je er vervolgens via relevante
updates in slaagt in contact te komen met voor jou interessante werkgevers. Wij leren kandidaten met
een goede profilering een sterke indruk te maken.
Jobfinding
Bij Jobfinding wordt de kandidaat geadviseerd aangaande het vinden van vacatures, netwerken en
solliciteren. Er wordt begeleiding gegeven door een adviseur, die helpt bij het verzamelen van
vacatures, de motivatie hoog te houden, advies en informatie te geven en kansen te creëren op de
arbeidsmarkt. De adviseur zal het netwerk van SAMEN aanspreken en kandidaat en actief voorstellen,
waar dan mogelijk.

Jobsearching
Voor de periode van drie maanden wordt de kandidaat begeleid door onze Jobhunter.
Deze exclusieve dienst is enkel toegankelijk voor de kandidaat en van SAMEN.
• Vacatures; na een intake met onze jobhunter selecteert deze vacatures en stelt de kandidaat voor.
• Tips en relevante filmpjes; de kandidaat krijgt op het juiste moment tips en aanwijzingen over
solliciteren. Deze worden ondersteund door relevante filmpjes.
• Sturen op pro-activiteit; de jobhunter reageert snel op activiteiten van de kandidaat en stimuleert
pro-activiteit tijdens solliciteren. Want hoe pro-actiever de houding van de kandidaat , des te groter
de kans op een baan.
• Alternatieve opties; de kandidaat wordt geattendeerd op alternatieve beroepen of vacatures, nét
buiten zijn/haar comfort zone. Zo helpt de jobhunter bij het verbreden van de blik.
• Registratie van sollicitatie activiteiten; de jobhunter stuurt de kandidaat op het netjes en tijdig
bijhouden van alle activiteiten in Jobport waarna een rapportage wordt gegenereerd voor het
dossier Wet Poortwachter.
Jobport
Jobport is intelligent vacature zoeksysteem en een onderdeel van onze dienstverlening. Het is voor
particulieren niet vrij toegankelijk. Aangezien wij van SAMEN Loopbaanmanagement zijn aangesloten
bij Jobport, kan de kandidaat van SAMEN toegang krijgen tot dit krachtige instrument.
+ Meest volledige aanbod van actuele vacatures in je eigen jobportal
+ Online samenwerken met je adviseur
+ Vacatures direct van werkgeversites
+ Rapportage & monitoring voor jou en je adviseur
Om de kandidaat te ondersteunen maakt SAMEN gebruik van een online dossier. Op deze wijze
kunnen wij e-coaching tussen de fysieke afspraken aanbieden en samen met de kandidaat het dossier
opbouwen. De kandidaat heeft altijd toegang tot zijn of haar dossier via een persoonsgebonden login.
Er is een uitgebreide digitale mediatheek beschikbaar voor de kandidaat. Inzage in dit dossier is
vanwege de privacy enkel voorbehouden aan de kandidaat en de trajectbegeleider.
Tijdsinvestering
o 2-wekelijkse coachingssessies verzorgd door een ervaren loopbaantrainer/ coach;
o 8 uur per week thuisopdrachten.
Meer informatie
Bel of mail met info@samen.nu of bel met 072-7432552. We vertellen je graag meer.

