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Gratis ontwikkeladvies 
Ben je tussen de 18 en de pensioengerechtigde leeftijd? Dan kun je vanaf 1 december 2020 
kosteloos een ontwikkeltraject volgen bij een gekwalificeerd loopbaanadviseur.  

Doel 
Een Ontwikkeladvies is er om mensen in de gelegenheid te stellen zich te (her)oriënteren op de 
arbeidsmarkt en om hun kansen op de arbeidsmarkt te verhogen. Juist in deze tijd van crisis, die 
grote gevolgen heeft op de arbeidsmarkt, wordt duidelijk hoe belangrijk het is om bezig te zijn 
met je ontwikkeling en wendbaar te zijn op de arbeidsmarkt. 

Voor wie 
Iedereen vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd met een band met de Nederlandse 
arbeidsmarkt komt in aanmerking voor een ontwikkeladvies. Dat zijn dus zowel mensen die 
(nog) aan het werk zijn, inclusief zzp’ers en zelfstandig ondernemers, als mensen die geen werk 
meer hebben. 

Uitgangspunt 
Het is heel belangrijk dat mensen regelmatig nadenken over de toekomst van hun werk. Dat is 
altijd al zo, maar in deze crisis geldt dat misschien wel extra. Veel mensen zullen de kome nde 
maanden ander werk moeten gaan zoeken. Wie zich daar nu al op voorbereidt, kan sneller een 
overstap maken als dat nodig is. 

Inhoud 
Het ontwikkeladvies geeft inzicht in het toekomstperspectief van het huidige werk, de eigen 
talenten & competenties en de toekomstige loopbaanmogelijkheden. Gezien het belang van 
goede informatie over iemands kansen op de huidige onzekere arbeidsmarkt, maakt een 
arbeidsmarktscan onderdeel uit van het ontwikkeladvies.  
 
Aan ieder ontwikkeladvies is een subsidiebedrag van € 700,- (incl. 21% aan BTW) gekoppeld. Er zijn in 
totaal 50.000 ontwikkeladviezen mogelijk. De ervaring leert dat dit aantal vrij snel verbruikt wordt. Dus, 
wacht niet te lang. 
 
Om de drempel voor deelnemers zo laag mogelijk te maken, loopt de aanvraag van de subsidie 
en de betaling ervan via de loopbaanadviseurs. 

Hoe maak je gebruik van het ontwikkeladvies? 

1. Zoek een erkende loopbaanadviseur in jouw buurt (kijk op www.noloc.nl) .   
2. Meld je telefonisch of per e-mail bij hem of haar aan. 
3. Maak een afspraak. 
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