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Bepaal De koeRs 
Met JouW talent
“ tijdens het zeilen 

moeten mijn boot en ik 
zo wendbaar mogelijk zijn. 

 Met talent is het net zo!”
 Evi Van Acker, olympisch zeilkampioene

t-interim en
Ascento behoren
tot t-groep NV

OUTPLACEMENT  
Klaar voor een nieuwe start!

ontDek naast outplaceMent 
ook onZe loopBaanBeGeleiDinG
Wist je dat we naast 
outplacementbegeleiding 
ook loopbaanbegeleiding 
aanbieden? Heb je straks 
een nieuwe job gevonden, 
en wil je na een paar jaar 
nog meer uit je talenten 
halen of je loopbaan nog 
bijsturen? Klop dan gerust 
aan bij Ascento! 

Loopbaanbegeleiding helpt je 
wanneer je geen voldoening 
meer vindt in je job. Samen met 
jouw loopbaanbegeleider ga je 
dan op zoek naar oplossingen. 
Hij is je klankbord en inspiratiebron 
waar je terecht kunt voor alle 
nodige informatie. De resultaten 
van loopbaanbegeleiding zijn 
uiteenlopend. Dat kan een nieuwe 
uitdaging zijn, binnen je bedrijf of 

bij een nieuwe werkgever. 
Maar ook een gewijzigd taken-
pakket dat werk en gezin beter 
combineerbaar maakt. 

In bepaalde gevallen kan je bij 
Ascento loopbaanbegeleiding 
volgen met de loopbaancheques 
van de VDAB. Meer info over 
loopbaanbegeleiding vind je op 
onze website www.ascento.be.
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Ascento Antwerpen
Roderveldlaan 3
2600 Berchem
T +32 (0)3 217 26 40
antwerpen@ascento.be

Ascento Brussel
Rue Colonel Bourgstraat 105
1030 Brussel
T +32 (0)2 600 47 50
brussel@ascento.be

Ascento Charleroi
Boulevard Tirou 20 RC 4
6000 Charleroi
T +32 (0)71 20 48 20
charleroi@ascento.be

Ascento Gent
Bellevue 5/5
9050 Gent
T +32 (0)9 243 88 50
gent@ascento.be

Ascento Hasselt
Kempische steenweg 293/7
3500 Hasselt
T +32 (0)11 30 14 70
hasselt@ascento.be

Ascento Leuven
Remylaan 4c
3018 Leuven
T +32 (0)16 31 44 00
leuven@ascento.be

Ascento Luik
Centre d’aff aires Natalis
Rue Natalis 2
4020 Luik
T +32 (0)4 267 05 00
liege@ascento.be 

Ascento Namen
Place Léopold 7
5000 Namen
T +32 (0)81 42 10 55
namur@ascento.be

Ascento Roeselare
Kwadestraat 157/11
8800 Roeselare (Rumbeke)
T +32 (0)51 26 99 30
roeselare@ascento.be

Meer weten? 
Surf naar www.ascento.be



Maak kennis Met ascento - outplaceMent
Ontslagen worden is zeker geen prettige ervaring. Het liefst wil je zo snel mogelijk terug 
aan de slag of wil je je loopbaan een nieuwe wending geven. Maar hoe begin je eraan? 
Ascento helpt je in deze woelige tijd je talenten te gebruiken om de juiste koers te varen. 
Samen omzeilen we de lastige klippen bij het solliciteren en stevenen we recht op ons  
doel af: een nieuwe, duurzame en toffe job!

Hoe gaan we te werk?

Ascento biedt een begeleiding aan op twee sporen. Enerzijds 
begeleiden we je in je persoonlijke ontwikkeling. We analyseren  
waar je goed in bent en wat je in de toekomst wil gaan doen. 
Daarnaast ondersteunen we jou met allerlei praktische zaken in  
je concrete zoektocht naar een nieuwe job.

tijdens de fase van persoonlijke ontwikkeling:

•	 (her)ontdek je jouw passies en interesses

•	 toets je jouw bestaande competenties aan de verwachtingen van de markt

•	kan je eventueel opleidingen volgen

•	krijg je sollicitatietraining

•	krijg je meer zelfvertrouwen

Wanneer nodig kan je zelfs een beroep doen op één van onze interne psychologen.

tijdens de zoektocht naar een (nieuwe) job:

•	stellen we jou vacatures voor

•	bereiden we je gericht voor op geplande sollicitaties

•	 leg je contacten met lokale bedrijven

Gedurende de begeleiding kan je gebruik maken van het sollicitatieatelier.  
Er is een pc met internetverbinding, telefoon, fax, kopieermachine, ...  
Je krijgt ook kranten, magazines en naslagwerken ter beschikking. In de loop  
van je zoektocht geven wij feedback bij je sollicitatieacties om die nog beter  
aan te pakken, we verfijnen je zoekterrein of breiden het juist uit, enz.

Meer weten  
over outplacement?

Neem een kijkje op onze website  
www.ascento.be/outplacement

Wat mag je 
verwachten van 
ascento?

•	Het kantoor is in orde met 
alle wettelijke vereisten 
(ongevallenverzekering, 
eerbiedigen van de 
persoonlijke levenssfeer, ...).

•	Je begeleiding wordt zo snel 
mogelijk opgestart.

•	De begeleiding vindt plaats 
op een redelijke afstand van 
je woonplaats.

•	Je maakt gebruik van  
de expertise van ervaren 
coaches.

•	Je krijgt je persoonlijke 
dossier terug bij beëindiging 
van de begeleiding op 
eenvoudige vraag.

Waarom kiezen voor ascento?

een luisterend oor met 
kennis van zaken

Ascento is al meer dan 20 jaar actief 
als outplacementexpert. We bieden 
je een luisterend oor, maar we gaan 
veel verder dan een begripvolle 
schouderklop. Ons team staat klaar 
om je zelfvertrouwen op te krikken en 
je weer de nodige energie te geven 
om toekomstige uitdagingen aan te 
pakken. Onze consultants kennen 
alles van personeelsbeleid. Ze weten 
dus waarop aanwervers letten. Ze 
houden ook rekening met jouw 
verwachtingen. Kortom, bij Ascento 
ben je op de juiste plek.

Zowel individueel  
als in groep

Bij Ascento geloven we in een 
tweezijdige aanpak. Via individuele 
gesprekken leren we jou beter 
kennen, zodat we persoonlijke 
accenten kunnen leggen in je 
begeleidingstraject en in alle 
vertrouwen discreet kunnen 
antwoorden op je persoonlijke 
vragen. Tijdens de groepsbegeleiding 
ontmoet je andere deelnemers die 
je ondersteunen en motiveren. Door 
je ervaringen met hen te delen, 
krijg je een ruimer beeld van de 
arbeidsmarkt. We zoeken voor jou 
de ideale balans tussen deze twee 
vormen van begeleiding, in functie 
van jouw vraag en persoonlijkheid. 

Dichtbij, letterlijk  
en figuurlijk

Ascento is vertrouwd met jouw 
regio en met de arbeidsmarkt daar. 
En er is altijd wel een kantoor of 
begeleidingspunt in de buurt van 
je woonplaats. Daarnaast staan we 
ook op menselijk vlak dicht bij jou. Je 
outplacementbegeleider besteedt 
veel aandacht aan je persoonlijke 
en professionele behoeftes. 
Zelfontwikkeling en oriëntatie staan 
centraal, aangevuld met praktische 
begeleiding tijdens je zoektocht naar 
een nieuwe job. Samen streven we 
naar een duurzame inzetbaarheid van 
jouw talent!


