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INTRODUCTIE

SINCE 2001
Fongers & Fongers is sinds 2001 actief

betrokken bij kandidaten die hun ambitie

willen waarmaken. Onze stijl kenmerkt zich

door een persoonlijke, moderne en concrete

aanpak. Wij combineren onze kennis van de

arbeidsmarkt, marketing en data met onze

persoonlijke stijl en helpen jou je ambitie te

verwezenlijken.
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De looptijd van een individueel outplacementtraject bij Fongers &
Fongers bedraagt drie tot vier maanden. 

Het betreft een krachtig traject waar alle aspecten aan bod komen
zowel wat betreft jouw eigen persoonlijke beleving, je ambities als
ook actiegerichte stappen richting een nieuwe uitdaging. Dit kan
natuurlijk een nieuwe baan zijn maar ook zien we steeds vaker dat
mensen kiezen voor een eigen onderneming. 

De kosten van een individueel outplacement traject bedragen 
€ 4.950,- excl. btw. Eventuele uitbreiding op ons traject hierop is
natuurlijk mogelijk.

OUTPLACEMENT
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OUTPLACEMENT PROGRAMMA
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Ontslagverwerking. Uit onderzoek blijkt
dat ontslag krijgen één van de meest
stressvolle situaties in een mensenleven
is. Gesprekken helpen je om dit te
verwerken, zaken weer in het juiste
perspectief te zien en vooruit te kijken.
Een analyse van je kwaliteiten en je
ambities. Dit doen we middels een
persoonlijke profielanalyse (PPA) van
Thomas International. Deze methodiek van
Thomas International wordt succesvol
toegepast door bedrijven als o.a. Ikea en
Siemens en vormt de basis van jouw
zoektocht naar een nieuwe uitdaging.

Ons outplacementtraject bestaat uit een
aantal persoonlijke gesprekken waarin we de
volgende onderwerpen behandelen:

CV en motivatiecheck. Hoe schrijf ik een
goed, onderscheidend cv?
Personal Branding. Ook werkgevers
bekijken sollicitanten vooraf online. Hoe
zet je online een goed beeld van jezelf
neer?
Welke kanalen/vacature zoekmachines
zet je in om de passende vacatures te
vinden?
Hoe bereid je je voor op het
sollicitatiegesprek?
Jouw elevator pitch; hoe vertelt je kort
en bondig wat jouw kwaliteiten zijn?
Welke vragen kun je verwachten van de
interviewer?
Hoe kom je over in je gesprek? Non
verbale communicatie, houding zijn
essentiële zaken om je overtuigend
staande te houden in je
sollicitatiegesprek.
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Onze adviseurs beheersen hun
vak. We combineren onze kennis
van de markt met onze persoonlijke
belangstelling voor jou. We
geven je een helder inzicht in je
kwaliteiten, mogelijkheden en
stimuleren je om een optimaal
resultaat te bereiken. Al onze
adviseurs zijn gecertifi ceerd door
Thomas International.



FONGERS & FONGERS 
TAKING YOU FURTHER
Ontdek jouw nieuwe ambitie samen met ons! 
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 Fongers & Fongers
Edisonstraat 86 | 7006 RE Doetinchem | T 0315 - 39 75 00
info@fongersenfongers.nl | www.fongersenfongers.nl 

FRIENDS EN FUN

NET FF ANDERS

NET FF BETER

GEWOON FF DOEN

Eerlijk, direct, open en met humor

Eigenzinnig

Ondernemend, winnaarsmentaliteit 
en flexibiliteit

No nonsens, daadkrachtig, doelgericht
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