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Onze flexibele outplacementprogramma's bieden gerichte ondersteuning aan werknemers met behulp van een 
combinatie van workshops, loopbaancoaching door experts, technologie en online leren. We bieden industrie 
expertise, connecties met de arbeidsmarkt en bijscholingsmogelijkheden om ervoor te zorgen dat er een soepele 
overgang is naar een functie voor nu en in de toekomst.

FLEXIBELE 
ONDERSTEUNING 
AFGESTEMD OP 
INDIVIDUEEL RESULTAAT 
Ieder loopbaantraject is 
anders en kan worden 
afgestemd op ieder doel - of 
dat nu een nieuwe functie is, 
een verandering van 
loopbaan, 
zelfstandig ondernemerschap 
of met pensioen gaan

GLOBALE EXPERTISE 
EN MARKTKENNIS 
Als onderdeel van 
ManpowerGroup Talent 
Solutions hebben we 
toegang tot diepgaande 
arbeidsmarktkennis, met 
realtime gegevens over 
waar de banen zijn, naast 
marktconnecties en 
upskilling-mogelijkheden

DYNAMISCH 
PROGRAMMA
Een combinatie van 
face-to-face en virtueel, 
live en on-demand leren 
stelt mensen in staat om 
toegang te krijgen tot 
hun programma op de 
manier die voor hen het 
meest geschikt is

BESCHERMING VAN 
HET MERK
Met het inzetten van 
outplacement vermindert 
het risico tijdens de 
transformatie en houdt de 
betrokkenheid en 
productiviteit van de 
resterende workforce op 
peil

Loopbaanmanagement

HELP MEDEWERKERS
MET VERTROUWEN 
HUN VOLGENDE 
STAP TE ZETTEN

TOONAANGEVENDE OUTPLACEMENTPROGRAMMA'S ONTWORPEN OM JE MEDEWERKERS TE 
ONDERSTEUNEN IN DE VERANDERENDE WERELD VAN WERK



Talent Solutions combineert ons toonaangevende, wereldwijde aanbod van merken en diensten: RPO, 
TAPFINMSP
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.

TOEKOMSTBESTENDIGHEID VAN
EMPLOYABLITY

Wereldwijd bereik, lokale expertise
modulaire programma's en projectmanagement zorgen 
voor tijd- en kostenefficiëntie, waar lokale 
loopbaancoaches de specifieke arbeidsmarkten kennen.

Flexibele programma's, persoonlijke begeleiding 
we hanteren een 'one size fits one'-aanpak, gericht op 
individuele doelen.

Innovatieve ondersteuning afgestemd op een 
veranderende wereld  programma's worden 
aangepast en geactualiseerd met relevante inhoud, 
zodat deelnemers de vaardigheden, de voorbereiding 
en het vertrouwen hebben om een veranderende 
arbeidsmarkt te betreden.

ONS OUTPLACEMENTPROGRAMMA BEVAT DE VOLGENDE ACTIVITEITEN:

• Loopbaancoaching - ervaren loopbaancoaches geven onpartijdig advies en begeleiding, helpen medewerkers bij het
identificeren en onderzoeken van hun opties, het maken van de juiste keuzes en het maken van een plan voor hun volgende
stappen

• Technologie - ons RightEverywhere-loopbaanplatform biedt onbeperkte toegang tot tools en hulpmiddelen, van een cv-
bouwer en een interviewsimulator tot sectordatabases en onze RightJob Opportunities-vacaturebank, die gebruikmaakt van
realtime zoek- en matchtechnologie om mogelijke vacatures te vinden

• Workshops - onze interactieve workshops worden gegeven door ervaren facilitators, bieden praktisch advies en leiden tot
inzichten over het proces van het zoeken naar een baan - van het identificeren van overdraagbare vaardigheden en netwerken
tot sollicitatiegesprekken en onboarding - en moedigen deelnemers aan om te leren van en te netwerken met andere
deelnemers

• Online leren - onze deelnemers hebben toegang tot onze reeks zelfreflectie-oefeningen, naast een bibliotheek van meer dan
5.000 cursussen en leermiddelen, waardoor inzicht in toekomstige relevante vaardigheden en een groter zelfbewustzijn
ontstaat.

Kandidaten zeggen 35% beter voorbereid te 
zijn om de arbeidsmarkt te betreden na 
support vanuit Right Management

3 op de 5
werkzoekenden geeft aan 
hetzelfde of een hogere 
salaris te ontvangen in 
een nieuwe baan

is tevreden over het 
outplacementprogramma van 
Right Management

98%

WAAROM RIGHT MANAGEMENT? 

De outplacementprogramma's van Right Management zijn 
ontworpen om medewerkers te helpen hun inzetbaarheid op 
de lange termijn veilig te stellen: sterke punten en waarden 
afstemmen op de behoeften van werkgevers, mogelijkheden 
identificeren om nieuwe vaardigheden te leren, herscholen, 
welke relevante vaardigheden te blijven gebruiken en 
strategieën ontwikkelen om de arbeidsmarkt met vertrouwen 
te benaderen.

WIL JE MEER WETEN?

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




