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Samen openen we nieuwe deuren



Van werk naar werk

Het is duidelijk, je bent toe aan een nieuwe werkomgeving. 
Of dit nu komt door een reorganisatie of dat je zelf het 
initiatief neemt. De uitdaging staat. 

Zoek je een praktische partner in Noord-Nederland, die jou 
van a tot z met baangarantie door dit proces begeleidt? 

Dan ben je bij ons op het juiste adres. In deze brochure lees je 
meer informatie.



In 5 stappen naar een nieuwe baan

Stap 1: Intake 
In het intake gesprek bespreken we uitgebreid jouw situatie en 
wensen. Deze verwerken we in een persoonlijk plan. Onderdeel 
van het plan kan zijn het verwerken van het baanverlies. Dit is 
een belangrijk en vaak onderschat thema. In overleg besluiten 
we of we daar aandacht aan moeten besteden.

Stap 2: Loopbaancoaching 
In overleg bepalen we het aantal coaching gesprekken. Uit 
ervaring weten we dat dit aantal varieert tussen de 4 en de 8 
gesprekken. 

De coachingsessies zetten we in om onderwerpen als  talenten, 
kerncompetenties, functies en passende organisaties in kaart 
te brengen. 

Stap 3: Arbeidsmarktwaarde 
We bepalen jouw positie op de arbeidsmarkt en wat er voor 
nodig is om de gewenste functie te verkrijgen. Ook verkennen 
we samen benodigde opleidingen, trainingen en gewenste  
ontwikkelingsmogelijkheden. 



Stap 4: Sollicitatie strategie + middelen 
We ontwikkelen een persoonlijke sollicitatiestrategie  met  
bijbehorende krachtige en unieke sollicitatiemiddelen denk 
aan pitch, cv, sollicitatiebrief en LinkedIn. 

We laten niets aan het toeval over, ook aan details als een 
goede profielfoto wordt gedacht. 
 
Stap 5. Netwerken en jobhunting. 
Vanuit ons brede netwerk in Noord-Nederland helpen we je  
in contact te komen met potentiële werkgevers. Ook 
ondersteunen we je actief met sollicitaties.



Investeringskosten

Conreet is dit wat je krijgt

€4000,- voor het gehele traject.

Het is mogelijk om onderdelen (stappen) los af te nemen, vraag naar 

de mogelijkheden.  

Samen met collega’s het traject doorlopen?
Dat kan! Bovenstaand individueel traject is te combineren 
met groepstrainingen

Sparringpartner gedurende het hele proces
   
Toegang tot groot netwerk in Noord-Nederland 

Veel kennis en ervaring op het gebied van 
loopbaancoaching en solliciteren 





Bekend van



Hennie

Betty

“Bij het vinden van een baan liep ik vast. Ik heb Xpressy gevraagd 
me te helpen. Door mijn kwaliteiten, beste bijpassende functies en  
organisaties beter in kaart te brengen kreeg ik veel meer focus.  
Daardoor lukte het me om me beter te positioneren en te profileren op 
de arbeidsmarkt. In vrij korte tijd had ik weer een nieuwe leuke baan. “

“Na een reorganisatie bij mijn vorige werkgever de  Rabobank was ik 
ruim een jaar werkzoekend. Nadat ik met Xpressy ging samenwerk-
en, ging het hard. Binnen enkele maanden vond ik weer een geweldig 
leuke baan, waarin ik het enorm naar mijn zin heb.” 

Outplacement geeft jou
  
Garantie op een passende 
nieuwe werkomgeving 

Antwoord op al jouw 
loopbaanvragen 

Een onderscheidende en 
unieke presentatie



Over de coaches

Ype van Kammen
Mensenmens ‘pur sang’ en beschikt over 
ruim 20 jaar ervaring als HR-manager en 
organisatieadviseur. 

Hij kent veel organisaties van binnenuit. Vanuit Omrop  
Fryslân heeft hij verschillende reorganisaties begeleid. Ype  
beschikt over een breed netwerk in Noorden en ook specifiek in de  
mediawereld.  Hij denkt graag in mogelijkheden en heeft veel 
medewerkers succesvol kunnen begeleiden naar een volgende 
stap in hun loopbaan.

Pieter Dijkhuis
Pieter is laagdrempelig en legt snel 
verbindingen. Tijdens de vorige crisis hielp 
hij veel mensen aan een nieuwe baan. 

Zo ontdekte hij dat mensen heel kleurrijk zijn maar dit niet  
laten zien in een sollicitatie. In Xpressy komen zijn voorliefde 
voor mensen, organisaties en marketing samen. Het bedrijf is 
inmiddels uitgegroeid tot een fullservicebureau op het gebied 
van loopbaanontwikkeling en organisatie advies.



Vrijblijvend kennis maken?

Maak een afspraakverzoek: bel of stuur een WhatsApp 
bericht of e-mail. We ontmoeten je graag in onze Werk 
Ontwerp Studio te Leeuwarden..

Xpressy Werk Ontwerp Studio  
Meester P.J. Troelstraweg 147 A
8919 AA Leeuwarden

 +31 (0) 6 231 929 92

  info@xpressy.nl 

xpressy.nl


