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Moderne tider går amok
– eller gør de?

Afskedigelser og omstruktureringer er ikke længere en by i Rusland, men i moderne 

tider noget alle skal forholde sig til. Der skæres helt ind til benet, og derfor 

kommer mange i en situation, de ikke havde forventet.

Det er grunden til, at vi hjælper flere og flere, når de står uden arbejde. Mange 

virksomheder behandler deres medarbejdere med den respekt de fortjener. 

Outplacement er derfor ofte på tale i forbindelse med en afskedigelse. 

Derved  kan den enkelte få hjælp til at komme godt videre i sit arbejdsliv.

I Acuity Worlds Personal Outplacement Program – POP™ 

– starter vi altid med at skabe den transformation, 

der skal til, for at personen overhovedet kan agere. 

Kort sagt med at få medarbejderen hjem til sig selv først!

Af Berit Becker Nielsen, Outplacement Konsulent og 
Business Coach, Freelance, Acuity World ApS

I Acuity World starter vi  
dér, hvor problemet ikke er
Grundlæggende differentierer vi os 
ved at starte dér, hvor problemet ikke 
er. Det betyder, at vi sørger for, at 
medarbejderen er i den åbne neuro-
logiske tilstand, hvor der er adgang 

til det positive samt mulig-
hederne, frem for at 

begynde i det pro-
blemfyldte, der 

hvor det ikke er 
let. Med andre 
ord så starter 
vi med at ska-
be den trans-
f o r m a t i o n , 

der skal til, for 
at medarbej-

deren kan agere 
og træffe sine valg 

ud fra det, der er rigtigt 
for medarbejderen, når han/

hun er sig selv. Derfra bliver det me-

get lettere for den enkelte at få øje på 
de talenter og styrker, personen har. 
Først når medarbejderen er bekendt 
med disse, arbejder vi videre med at 
realisere det fulde potentiale.

Der hvor man har sit fokus, er der, 
hvor man skaber sine resultater.

Fundamentet skal styrkes 
med de rigtige blandings-
forhold af kompetencerne
Mange medarbejdere, der er blevet 
sagt op, er ofte dygtige indenfor det 
faglige og det forretningsmæssige 
område, mens det at være fyringsramt 
tit skaber udfordringer på det person-
lige og sociale område. Dette kan stå 
i vejen for at få et nyt job. Vores mål 
med Personal Outplacement Program 
– POP™ er derfor at sikre, at medar-
bejderen får styrket sine personlige og 
sociale kompetencer. Når der er op-
nået balance i kompetencerne vil 

den enkelte være i stand til at drage 
nytte af sin faglighed og forretnings-
mæssige forståelse. Det at tilføje styr-
ke til eget fundament og få redskaber 
til at fokusere på ressourcer samt for-
bedre individets kommunikation med 
andre vil gøre det muligt at indgå nye 
stærke relationer, skabe resultater og 
sætte personlige og karrieremæssige 
mål og nå dem.

Det vil give den enkelte mulig-
hed for, 
at komme 
godt videre 
i sit 
arbejdsliv.
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Tre vigtige elementer 
fremmer det personlige udbytte
Specielt inden for tre områder har vi fokus på at styrke 
medarbejderens personlige kompetencer.

Personal Power betyder, at medarbejderen genfinder sin 
personlige kerne og power. Dette understøtter, at vedkom-
mende hurtigere bliver i stand til at handle og få et nyt job.

Personal Creativity vil sige, at medarbejderen lærer at 
tænke i nye baner, så han/hun kan gå efter det rigtige job, 
der matcher vedkommendes faglighed, personlighed og øn-
sker lige nu – frem for bare at fortsætte i samme spor.

Personal Influence indebærer, at den enkelte bliver god 
til at sælge sig selv. Det vil sige, at medarbejderen lærer, 
hvordan vedkommende får andre til at købe ind på sine 
kompetencer og sin personlighed.

When business gets personal!
Personal Outplacement Program – POP™ tilpasses med-
arbejderens behov og tager udgangspunkt i den enkeltes 
situation. Herfra fastlægges et konkret forløb, der består af 
en blanding af personlige møder, træning, netværksmøder 
og hjemmearbejde. Få et overblik her:

Opstartsmøde
Behovsafdækning

Afdækning af 
personlige styrker 
og kompetencer:

- Power
- Creativity
- Influence

Opfølgning

Afdækning af 
personlige ønsker 
til et fremtidigt job

Synlige & usynlige 
jobmarked
Sociale medier

Opfølgning

Strategier for 
effektiv 
jobsøgning

Den røde tråd:
- Autentisk udtryk
- Ansøgning
- CV

Opfølgning

Personlig træning:

- Udfordringer
- Jobsamtale
- Udtryk/salg
- Power
- Creativity
- Influence

Frit valg af netværksmøder hver 14. dag & inspirationsworkshops

Hjemme 
arbejde

Hjemme 
arbejde

Hjemme 
arbejde

Hurtig kontakt!

Opringning fra
Vores coach 
inden for 24 timer

Personal Outplacement Program – POP™

Personal 
Power

Personal 
Creativity

Personal 
Influence

Når medarbejderen kender sine per-
sonlige styrker og kompetencer, arbej-
der vi med forventninger og ønsker til 
det fremtidige job. Skal det være det 
samme eller noget ganske nyt?

Det er vigtigt, at det er helt klart 
for medarbejderen, hvad han/hun 
drømmer om, da det har stor indfly-
delse på, hvordan jobsøgningpro-
cessen gribes an.

Fleksibilitet er kernen
At skulle i gang med et nyt kapitel af 
sit arbejdsliv opleves meget forskel-
ligt fra person til person. Vores erfa-
ringer viser, at den enkelte har brug 
for fleksibilitet i forløbet. Det at blive 
mødt, når behovene opstår, giver en 
lettere indgang til det videre arbejde. 
Netop i en tid hvor mange bliver le-
dige, er der også mange om buddet 
til de ledige stillinger, derfor er forbe-

redelsesdelen alfa og omega. F.eks er 
den røde tråd i ansøgning og CV lige 
så nødvendig som arbejdet med at få 
det autentiske udtryk frem, så medar-
bejderen viser et reelt billede af, hvem 
han/hun er.

Ved bevidst at bruge power, crea-
tivity og influence træner vi blandt 
andet også i at gå til jobsamtale. >>
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Kursus Skræddersyet løsning Personal  Update – PU™ 

Selvledelse, kommunikation, 
styring samt forståelse af alt 

det, der ikke bliver sagt 

Virksomhedsbestemte aftaler 
for en eller flere personer 

Mulighed for et stærkt 
personligt og professionelt 

netværk, der sikrer fokus og 
træning sammen med andre  

 3½ dag – Personal Leadership  
7 dage – Personal Leadership & 

Communication  
14 dage – Personal Leadership, 

Communication, Coaching & 
Influence 

Mini-coaching-forløb 
 Kombination af coaching og 
teambaseret undervisning 
 Teambaseret undervisning 

Fastholdelse og integrering af 
læring 

 Opdatering af viden og 
færdigheder indenfor NEW 

NLP™ og Personal Leadership 
 Mulighed for at sparre med 

andre om konkrete udfordringer 
og cases  

En jobsamtale er netop et interview, 
der for begge parter handler om at fin-
de ud af, om der er det rigtige match.

Vores fokus er i denne situation dels 
på den autentiske fremtræden samt 
på den personlige gennemslags-
kraft, og dels på at den enkelte er i 
stand til at være tro mod sig selv, når 
han/hun skal vælge sit næste job.

For mange virksomheder er det es-
sentielt, at behandle sine medarbejde-
re på en respektfuld måde, også selv 
om man må sige pænt farvel. Samtidig 
er økonomi og behov to væsentlige 
faktorer i tildeling af et outplacement 
program.

Vores program kan sammensættes 
og kombineres, så vi både kan til-
godese den enkelte, grupper samt 
virksomheden.

I programmet kan coaching kombine-
res med undervisning i op til 14 dage, 
skræddersyede løsninger til den en-
kelte virksomhed samt Personal Up-
date – PU™. Nedenstående skema 
viser eksempler herpå:

Outplacement  
skaber Win-Win-Win
I vores outplacement-program er der 
tre vindere. Medarbejderen, HR-kon-
sulenten og Virksomheden.

Medarbejderen, der kommer videre i 
sit arbejdsliv, ved først at finde hjem til 
sig selv og derfra får fokuseret sine ta-
lenter og styrker, får realiseret sit fulde 
potentiale. Den genskabte balance i 
fagligheden, den forretningsmæssige 
forståelse samt de personlige og so-
ciale kompetencer gør, at power, crea-
tivity og influence kan bruges på den 
helt rigtige måde. Derfor bliver det mu-
ligt at få et nyt job hurtigere og lettere.

HR-konsulenten, der med god for-
nemmelse i maven siger farvel til en 
kollega vel vidende om, at medarbej-
dere får styrket de personlige og so-
ciale kompetencer, så han eller hun 
kan komme godt videre i sit arbejdsliv.

Virksomheden, der er med til at 
sikre, at organisationens medar-
bejdere bliver behandlet respekt-
fuldt, både når de kommer til 
virksomheden, og når de forlader 
den.

Vil du vide mere om vores 
Personal Outplacement 
Program – POP™?

Ring til os eller tilmeld dig et af 
vores gratis formiddagsmøder, 
hvor vi både fortæller om vores 
outplacement program og giver 
smagsprøver på, hvad det er, vi 
reelt gør. 

Acuity World er en førende international 
udbyder af træning, coaching og rådgiv-
ning af ledere, sælgere og andre profes-
sionelle i både private virksomheder og 
det offentlige. Vores mission er at hjælpe 
organisationer til at opnå ultimative resul-
tater ved at udvikle de personlige og so-
ciale kompetencer blandt medarbejderne. 
Det gør vi specielt gennem vores lederud-
viklingsprogrammer, salgstræning, outpla-
cement og executive coaching.

Vi er den eneste virksomhed i Danmark, 
der er godkendt til at certificere vores kun-
der både indenfor PLP™ og NLP™ af hhv. 
International Association of Personal Lea-
dership IAPL™ og Society of NLP™.

Kom i kontakt med os:
Telefon: 44 48 69 69
E-mail: info@acuityworld.com
Adresse: Havarthivej 6, 2840 Holte
Læs mere på: www.acuityworld.com

>>

Acuity World
When 

business

gets personal!
Berit Becker 
Nielsen


