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Ondernemen met je eigen talenten. Een uitdaging gezien de schommelingen in de economie en de 
veranderingen die je in je leven doormaakt. Waar kom je tot je recht? Hoe kom je tot je recht? Hoe 
te kapitaliseren op je eigen talenten en die verder te ontwikkelen? Hoe die plek in een bedrijf te 
vinden waar je ophoudt met werken; ophoudt een functionaris te zijn, maar gewoon jezelf kunt 
zijn. Vragen die veel mensen met of zonder werk zich stellen. Ondernemen met je eigen talenten 
is de uitdaging. 
 
Post & Partners gaat dus niet voor Out-placement, maar voor In-placement. Waar je tot je recht 
komt heb je de plicht te zijn! Dus staan 2 vragen centraal: Hoe kom je tot je recht? en Waar kom 
je tot je recht? 
 
Vooraf is er een intake, huiswerk en worden de reultatane van enkele vragenlijsten besproken. 
Daarbij wordt ook een inschatting gemaakt van de haalbaarheid van de gewenste doelen. 
 
Deel 1. Het Aanbod 
Ons In-Placement traject kent dan ook twee delen. In deel 1 gaat het om de vraag hoe je tot je 
recht komt. Wie ben je, wat heb je meegemaakt, wat zijn je kern-kwaliteiten? Bijzonder is dat we 
daarbij ook kijken naar die kwaliteiten die je bewust of onbewust achterhoudt; die in de schaduw 
staan. Het oppoetsen daarvan kan weer veel mogelijkheden opleveren! Ook is er aandacht voor 
jouw passies en de levensfase waarin jij en jouw intimi verkeren. Deel 1 eindigt in het formuleren 
van jouw unieke aanbod: hoe wil ik me profileren in de komende jaren. 
 
Deel 2. De Campagne  
In dit deel gaat het er om waar je tot je recht komt. Hierin gaat het om jouw manier van 
presenteren, in lijn met het profiel dat je wilt uitstralen. Dan is er het scannen van de markt binnen 
en/of buiten jouw bedrijf. Welke mogelijkheden of nieuwe kansen doen zich daar voor? 
Vervolgens het uitvoeren van netwerkgesprekken; het toetsen van de toegevoegde waarde van 
jouw profiel. Deel 2 eindigt na het vinden van de juiste plek. 
 
Congruentie en consistentie 
Een belangrijke voorwaarde voor succes is de mate waarin jouw verhaal klopt met wat je 
uitstraalt. Klopt de binnenkant met de buitenkant? Om die reden werken we binnen ons In-
Placement traject ook met professionals die je helpen met je congruentie. Ben je in staat om je 
omgeving te laten voelen wat je te bieden hebt? 
 
En heb je de plek gevonden waar je tot je recht komt, dan blijven we nog enkele weken in gesprek 
om je te stimuleren al je kwaliteiten op de juiste manier in te blijven zetten. 
 
Programma-onderdelen 
Vooraf (4 weken) 
▪ Intake 
▪ Persoonlijk Dossier  
▪ Persoonlijkheidsvragenlijsten  
▪ Likabilityscan 

Het Aanbod (8 weken) 
▪ Schaduwwerk 
▪ Persoonlijk Profiel 
▪ Levensfasen 
▪ Kernkwaliteiten 
▪ Metier en bestemming 
▪ Piramide van Wijsheid 
▪ Congruentie 
▪ Aanbod 

De Campagne (3-6 maanden) 
▪ De markt 
▪ Netwerken 
▪ Personal Branding 
▪ Persoonlijke presentatie 
▪ Sollicitatie coaching 
▪ Consistentie-begeleiding 
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Begeleiding 
Het In-placementprogramma wordt uitgevoerd in Milsbeek door Drs. Frank G.M. Post, zonodig in 
samenwerking met enkele specialisten. 
 
Investering 
Deelname aan het In-Placement traject vraagt om een investering van €7.950 exclusief BTW per 
persoon. Op aanvraag is ook een Plus-variant van dit programma mogelijk waarin een 
uitgebreidere analyse van de persoonlijke kwaliteiten wordt gemaakt.  
 
 
 
Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op. 


