
HET ONTWIKKELEN VAN LOOPBAANSTRATEGIEËN VOOR LEIDERS VOOR EEN SUCCESVOLLE EN 
BETEKENISVOLLE TOEKOMST

Right Management's Executive outplacementprogramma's, voor de duur van 6 of 12 maanden of voor onbepaalde tijd, 
combineren coaching, netwerken en market intelligence met leiderschapsassessment en -ontwikkeling, en helpen 
deelnemers bij het identificeren en ontwikkelen van de belangrijkste enablers en capaciteiten die nodig zijn voor toekomstig 
succes.

Mogelijkheden 
ontdekken

Ondersteuning om nieuw 
inzicht te krijgen in je 
loopbaanmogelijkheden, 
doelen en 'fit' door middel van 
loopbaanbewustwording, 
reflectie en voorbereiding

Versnellen van je 
loopbaan

Inzicht in en ontwikkeling 
van leiderschap via onze 
assessments 

Sterk 
netwerk

Wereldwijd netwerk en 
contacten met specialisten 
op het gebied van 
executive research, 
headhunters en het 
C Suite-klantennetwerk

Executive Suite van 
resources

Marktinformatie en 
digitale tools, exclusieve 
executive webinars, 
persoonlijke executive 
search consultant en 
ondersteuning

Consulting op maat 

Geleverd door ons executive team, is het programma op maat gemaakt en richt zich op de specifieke topics van 
de executive om de volgende loopbaanstrategie te ontwikkelen en hen uit te rusten voor de volgende baan.

Executive Outplacement

OUTPLACEMENT-
PROGRAMMA'S 
VOOR EXECUTIVES

WIL JE MEER WETEN OVER EXECUTIVE OUTPLACEMENT?

86%  

contactus.nl@right.com | 020 584 00 00 
www.rightmanagement.nl

van de Executives vindt een nieuwe baan binnen 
6 maanden na de start van het programma
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“

EXPERTISE IN MARKET INTELLIGENCE 

Diepgaande kennis en inzichten van de 
loopbanen van leidinggevenden en de huidige 
markteisen

GEVALIDEERDE 
LEIDERSCHAPSASSESSMENTS 
Programma's worden onderbouwd door data, 
waarbij gebruik wordt gemaakt van 
gevalideerde assessments om 
leiderschapscapaciteiten en  
-voorwaarden te identificeren en te ontwikkelen

EXPERTISE OP EXECUTIVE-NIVEAU 

Hoogwaardig advies van ervaren consultants 
met ruime ervaring op C-Suite level

IEDER PROGRAMMA IS AFGESTEMD OP INDIVIDUELE DOELEN, 
MET PERSOONLIJKE ONDERSTEUNING IN ELKE FASE

• EXPLORE reflectie en self-assessment om de actuele arbeidsmarkt te begrijpen en zo carrièremogelijkheden te
identificeren

• EVOLVE ons executive team ondersteunt leiders om hun visie te bepalen en een doelgerichte persoonlijke
loopbaanstrategie op te stellen die is afgestemd op de veranderende marktdynamiek

• EXECUTE onze support zorgt ervoor dat leiders volledig zijn toegerust om hun doelen te bereiken, de juiste kansen te
ontdekken en onmiddellijk impact te maken voor blijvende effectiviteit op leiderschapsniveau

Ik heb nooit het gevoel gekregen dat ik uitmaakte van een vast 
programma. Er was geen vooraf opgesteld framework, en zeker 
de eerste paar ontmoetingen met mijn consultant stonden in het 
teken van het begrijpen van mijn behoeften, zodat het aanbod van 
Right Management goed bij mij paste nu ik mijn volgende 
loopbaanfase in ga —Voormalig Directeur, Energiesector 

WAAROM EXECUTIVE OUTPLACEMENT? 

Nu economieën zich weer opbouwen, bedrijfsmodellen 
opnieuw uitgevonden worden en met de digitale transformatie 
aan het roer, zijn executives in transitie en in een unieke positie 
om de toekomst van werk te beïnvloeden en vorm te geven. 
Hoewel individuele trajecten zullen variëren, is Executive 
outplacement van Right Management ontworpen om leiders te 
helpen hun vaardigheden, kennis en expertise over te dragen 
naar hun volgende stap, waarbij blijvende inzetbaarheid en 
duurzame leiderschapsvaardigheden worden ontwikkeld.

WIL JE MEER WETEN OVER EXECUTIVE OUTPLACEMENT?

Neemt contact op via contactus.nl@right.com of
telefonisch via 020 584 00 00

Talent Solutions combineert ons toonaangevende, wereldwijde aanbod van merken en diensten: RPO, TAPFIN- 
MSP en Right Management. Hiermee helpen we organisaties bij het oplossen van complexe 
workforcevraagstukken. Met de data-driven manier waarop wij dat doen onderscheiden wij ons in de markt. 
Talent Solutions maakt gebruik van eigen diepgaande expertise in de branche en ons inzicht in wat talent wil. Zo
komen we tot hoogwaardige end-to-end oplossingen. Van het aantrekken en werven van talent, tot het opleiden
en ontwikkelen ervan en het behouden van talent. We bieden altijd passende, schaalbare oplossingen, waarbij
we de meest vooruitstrevende technologie en workforce-kennis uit meerdere landen inzetten.

Right Management is onze global expert op het gebied van talentmanagement voor outplacement,
loopbaanmanagement en leiderschapsontwikkeling.

DOEL OMZETTEN IN ACTIE




