
 

 
Implicit outplacement trajecten 
 
Implicit HR Solutions heeft ruime ervaring op het gebied van mobiliteit, duurzame inzetbaarheid en 
loopbaanontwikkeling en pakken dit net even anders aan. Zij kijken niet alleen naar processen, maar 
focussen op individuele drijfveren en energie. Het in beweging brengen en houden van mensen is 
hun passie.  
De organisatie bestaat uit een team van professionals die vanuit hun expertise en passie verbonden 
zijn met Implicit. De professionals zijn meer dan een consultant. Bevlogen experts die alles in het 
werk stellen de mensen die er werken in hun kracht te zetten. Bovenal toegewijd, professioneel en 
toegankelijk. Luisteren met aandacht, energie brengen en beweging realiseren staan centraal in alles 
wat we doen. 
 
 
De boodschap dat je loopbaan niet kan voortzetten bij je huidige werkgever kan hard aankomen. Dat 
zorgt voor onzekerheid. Goede en persoonlijke begeleiding is van groot belang. Vanuit de ‘drive’ een 
eigentijdse outplacementaanpak te ontwikkelen heeft Implicit een eigen werkwijze gedefinieerd. Het 
resultaat is een aanpak die verder gaat dan de gangbare elementen die bij outplacement aan de orde 
komen. Een aanpak waarin het individu centraal staat en ontdekt dat deze situatie ook kansen biedt. 
 
 
Het uitgangspunt? Succes en energie gaan hand in hand. 
De juiste energie stelt Implicit vast op basis van 7 
dimensies (zie afbeelding). Als deze zeven dimensies 
afzonderlijk in balans zijn, gaan mensen pas bewegen en 
veranderen. De kansen op nieuw perspectief zijn dan 
maximaal. De trajecten starten met een analyse voor 
inzicht in de 7 dimensies die het succes van de 
medewerker bepalen. Op basis daarvan maakt Implicit 
een programma dat jou in staat stelt succesvol te zijn. 
Samen ga je aan de slag om nieuw werk te vinden. 
 
 
 
 

Werk naar Werk begeleidingstrajecten 
 
Implicit heeft voor jou drie outplacement programma’s samengesteld en een ondernemers-
programma.  
 
Pakket Compleet - 3 maanden 

o 5 persoonlijke en individuele coachgesprekken gericht op wat jij nodig hebt, denk daarbij 
aan antwoord op bijvoorbeeld onderstaande vragen: 

▪ Wat vind ik leuk? Waar ben ik goed in? 
▪ Hoe maak ik een onderscheidend CV & sollicitatiebrief? 
▪ Hoe presenteer ik mij op social media? 
▪ Hoe voer ik een goed sollicitatiegesprek? 
▪ Hoe vind ik een baan via mijn netwerk? 
▪ Hoe ga ik mij onderscheiden ten opzichte van andere sollicitanten? 
▪ Hoe onderhandel ik over mijn salaris? 

 

Afbeelding 1. 7 Dimensies 



 

 
o JobClubs: in groepsverband actief op zoek naar vacatures en solliciteren 
o 1 jaar toegang tot het loopbaanportaal: 

▪ Automatische vacaturezoeker (zoekt 24 uur per dag naar jouw vacatures) 
▪ Vragenlijsten & testen om scherp te krijgen waar jouw kansen liggen 
▪ Concrete sollicitatie tips, adviezen en handige voorbeeld CV’s 

o Financieel Inzicht: Middels moderne tooling krijg je inzicht in jouw financiële 
mogelijkheden, nu, straks en voor later. Middels een gesprek (online of face-to-face) met 
de Financial Life Planner worden de verschillende scenario’s doorgesproken. Zo kan een 
uitkomst van dit gesprek bijvoorbeeld zijn dat je parttime kunt gaan werken, of eerder 
stoppen met werken of weet je welk salaris je minimaal moet verdienen om de gewenste 
leefsituatie te kunnen bekostigen.  

o Investering: € 2.249,= ex btw 
 
 

Pakket Uitgebreid - 6 maanden 
o 10 persoonlijke en individuele coachgesprekken gericht op wat jij nodig hebt, denk 

daarbij aan antwoord op bijvoorbeeld onderstaande vragen: 
▪ Wat vind ik leuk? Waar ben ik goed in? 
▪ Hoe maak ik een onderscheidend CV & sollicitatiebrief? 
▪ Hoe presenteer ik mij op social media? 
▪ Hoe voer ik een goed sollicitatiegesprek? 
▪ Hoe vind ik een baan via mijn netwerk? 
▪ Hoe ga ik mij onderscheiden ten opzichte van andere sollicitanten? 
▪ Hoe onderhandel ik over mijn salaris? 

o JobClubs: in groepsverband actief op zoek naar vacatures en solliciteren 
o 1 jaar toegang tot het loopbaanportaal: 

▪ Automatische vacaturezoeker (zoekt 24 uur per dag naar jouw vacatures) 
▪ Vragenlijsten & testen om scherp te krijgen waar jouw kansen liggen 
▪ Concrete sollicitatie tips, adviezen en handige voorbeeld CV’s 

o Financieel Inzicht: Middels moderne tooling krijg je inzicht in jouw financiële 
mogelijkheden, nu, straks en voor later. Middels een gesprek (online of face-to-face) met 
de Financial Life Planner worden de verschillende scenario’s doorgesproken. Zo kan een 
uitkomst van dit gesprek bijvoorbeeld zijn dat je parttime kunt gaan werken, of eerder 
stoppen met werken of weet je welk salaris je minimaal moet verdienen om de gewenste 
leefsituatie te kunnen bekostigen.  

o Investering: € 3.999,= ex btw 
 
 
Pakket Intensief - 9 maanden 

o 15 persoonlijke en individuele coachgesprekken gericht op wat jij nodig hebt, denk 
daarbij aan antwoord op bijvoorbeeld onderstaande vragen: 

▪ Wat vind ik leuk? Waar ben ik goed in? 
▪ Hoe maak ik een onderscheidend CV & sollicitatiebrief? 
▪ Hoe presenteer ik mij op social media? 
▪ Hoe voer ik een goed sollicitatiegesprek? 
▪ Hoe vind ik een baan via mijn netwerk? 
▪ Hoe ga ik mij onderscheiden ten opzichte van andere sollicitanten? 
▪ Hoe onderhandel ik over mijn salaris? 

o JobClubs: in groepsverband actief op zoek naar vacatures en solliciteren 
 
 



 

 
o 1 jaar toegang tot het loopbaanportaal: 

▪ Automatische vacaturezoeker (zoekt 24 uur per dag naar jouw vacatures) 
▪ Vragenlijsten & testen om scherp te krijgen waar jouw kansen liggen 
▪ Concrete sollicitatie tips, adviezen en handige voorbeeld CV’s 

o Financieel Inzicht: Middels moderne tooling krijg je inzicht in jouw financiële 
mogelijkheden, nu, straks en voor later. Middels een gesprek (online of face-to-face) met 
de Financial Life Planner worden de verschillende scenario’s doorgesproken. Zo kan een 
uitkomst van dit gesprek bijvoorbeeld zijn dat je parttime kunt gaan werken, of eerder 
stoppen met werken of weet je welk salaris je minimaal moet verdienen om de gewenste 
leefsituatie te kunnen bekostigen.  

o Investering: € 5.749,= ex btw 
 
Pakket Ondernemersprogramma -  6 maanden 

o Fase 1: Verkennen (Persoonlijke intake, ondernemersscan en ondernemersplan) 
o Fase 2: Verdiepen en Voorbereiden 

▪ Training Start: aandacht voor bedrijfsidee, ondernemingsplan, marketing en 

regelgeving, rechtsvorm, aansprakelijkheid, verzekeringen en juridische zaken. 

▪ Training Financieel/Fiscaal: aandacht voor financieel plan, belastingen, 

administratie, aftrekposten en tariefbepaling. 

▪ Training Online: aandacht voor online positionering van jouw bedrijf. Denk 

hierbij aan website, internet, vindbaarheid en social media. 

▪ Training Offline: aandacht voor een goede zakelijke eerste indruk. We gaan o.a. 

in op acquisitie, verkoop, marketing en pitch. 

o Fase 3: Ondernemen (begeleiden bij de start van je bedrijf!) 
o Coaching door professionals 
o Investering: € 5.000,= ex. BTW 

 
Aanmelden 

Nieuwsgierig naar jouw traject bij Implicit? Vanaf het moment dat je boventallig bent (1 maart of 
1 mei) en je vso is getekend kan je aanspraak maken op je mobiliteitsbudget. Vanaf dan kan je je 
aanmelden.  
 
Je kan je aanmelden door een mail te sturen naar outplacement@implicit.nu of bel naar 0345-851 
001 om een afspraak te maken voor een oriënterend gesprek. In dit vrijblijvende gesprek wordt 
besproken hoe jouw traject eruit kan zien. Wanneer je akkoord bent vul je het ‘aanvraagformulier 
mobiliteit’ in en stuurt dit naar HR Services servicedeskHRservices@hollandcasino.nl. Wanneer je van 
HR-services goedkeuring hebt ontvangen op je aanvraag kan je je aanmelding bevestigen aan 
Implicit.  
 
Meer informatie?  
Kijk voor meer informatie op implicit.nu of download de flyer. 
Heb je nog vragen? Mail ze dan naar outplacement@implicit.nu  of bel 0345-851 001.  
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