
• Laat je gedurende het traject goed informeren 
•  Je kunt altijd terecht bij ons Service & Informatiepunt 

of jouw coach

SERVICE & INFORMATIEPUNT

0345 851001 Persoonlijkoutplacement@
implicit.nu

SAMEN BEPALEN WE HET TEMPO

MOBILITEITSTRAJECTOVER IMPLICIT

FASE 3

Jij hebt  
een nieuw  

perspectief!

FINISH 

START

FASE 2

FASE 1

FASE 1 INZICHT OP BASIS VAN 7 DIMENSIES

INTAKE

 

Wij bieden: 
• Off- & online begeleiding
•  Persoonlijke & groepsgewijze  

begeleiding
•  Toegang tot ons loopbaanportaal
• Persoonlijke coaching
• Workshops en jobclub
• Webinars

De 7 dimensies  
bepalen jouw  

succes

Op weg naar nieuw  
perspectief 
Het einde van jouw dienst- 
verband bij je huidige werk- 
gever betekent het begin  
van je outplacement traject. 
Hoe ziet dit eruit?

Fysiek

Financieel

Sociaal

Emotioneel

Spirit

Vakman-
schap

Mentaal

Wat vind  
ik leuk?

Wat wil ik  
eigenlijk?

Hoe kan ik  
mijn dromen  
realiseren?

Wat geeft  
mij energie?

Minder salaris,  
kan ik nog wel  
op vakantie?

Hoe kan ik mijn 
levensstandaard 

behouden?

Jij

?

?

?

?

?

?

‘Dit programma 
 had ik eerder  
willen doen.’

‘Door het netwerk van 
Implicit kwam ik ineens 

boven op de stapel.’

‘De 7D analyse zorgde 
voor een totaaloverzicht. 

Dat gaf veel rust’



PERSOONLIJK PLAN VAN AANPAK

Gebruik  
van netwerk 

Implicit

Jij

Op weg naar nieuw werk 

FASE 2 VOORWAARTSE STAPPEN

Social 
Media

CV  
op orde

Nieuwe  
manier van  
solliciteren

Een goede 
sollicitatie-

brief

Job- 
support

Hoe  
profileer  

ik me?

FASE 3 NIEUW PERSPECTIEF

Jij

Jij bent aan het solliciteren

 

Wij bieden: 
•  Ondersteuning gericht op oriën-

teren, profi leren en de nieuwste 
sollicitatietechnieken

•  Inzet netwerk Implicit bij  
potentiële werkgevers

•  Coaching & begeleiding gericht  
op 1 of meerdere dimensies, 
 afhankelijk van 7D-analyse

 

Wij bieden: 
•  Hulp bij voorbereiding sollicitatie-

gesprek
• Hulp bij onderhandelen 
•  Ondersteuning bij afsluiting nieuw 

contract

KLAAR VOOR DE ARBEIDSMARKT

JE HEBT NIEUW PERSPECTIEF

Oprechte verbinding met jou vinden we heel belangrijk. Je bent van harte welkom voor een  
oriënterend en vrijblijvend gesprek. Ons team van gedreven specialisten gaat graag mét en  
voor jou aan de slag! Wij werken landelijk vanuit verschillende locaties.  
 
Neem voor meer informatie contact op met ons Service & Informatiepunt:  
0345 851001 | outplacement@implicit.nu | implicit.nu  


