WIL JE EEN KOSTELOOS ONTWIKKELADVIES EN BEN JE OP ZOEK NAAR EEN INSPIRERENDE
LOOPBAANADVISEUR?
Ben je ouder dan 18 jaar, werkend, zonder werk, uitkeringsgerechtigde of ZZP'er en heb je nog niet de
pensioengerechtigde leeftijd bereikt?
Per 1 augustus kun je kosteloos een ontwikkeladvies (traject) aanvragen bij een gekwalificeerd
loopbaanadviseur. Dit traject wordt gefinancierd door de overheid. Daarmee krijg je zicht op jouw
kwaliteiten en de mogelijkheden die er voor je zijn op de huidige arbeidsmarkt.
Wil je graag op een ontspannen manier praten over je toekomst?
Wil je weten welke kwaliteiten jij in huis hebt en hoe je ze het beste kunt inzetten?
Wil je onderzoeken wat je verdere mogelijkheden op de arbeidsmarkt zijn, liggen er misschien kansen
in een andere sector, maar vind je het lastig om dit alleen te doen
StartvoorWerk loopbaanadvies is er voor jou!
Wat houdt het (kosteloos) ontwikkeladvies in?
Het ontwikkeladvies bestaat uit vier stappen:
Stap 1: Intake, kennismaking en afstemmen van jouw wensen en vragen
Stap 2: Het maken van verschillende testen, o.a. een arbeidsscan om te bepalen welke (andere)
mogelijkheden er zijn op de arbeidsmarkt
Stap 3: Advies over eigen situatie en toekomstperspectieven
Stap 4: Samen maken we een ontwikkelplan, voor jouw vervolgacties

Belangrijk om ook te weten:
•

StartvoorWerk werkt in heel Nederland

•

De intakegesprekken kunnen op ieder gewenst tijdstip plaatsvinden, dus overdag, maar ook
‘s avonds, wanneer en waar het jou het beste uitkomt

•

De locatie van het gesprek met jou wordt in onderling overleg afgestemd, face to face, maar
kan ook via Skype, Whatsapp, Webex of Face time, dus afstand of reistijd hoeven geen rol te
spelen

•

Ook de vervolggesprekken kunnen na je werk in de avonduren plaatsvinden als dit voor jou
prettiger is: je hoeft dan geen verlof op te nemen

•

Het ontwikkeladvies gaat buiten je werk om, dus jouw werkgever krijgt geen enkele informatie,
het ontwikkeladvies is er exclusief voor jou alleen

•

Snel resultaat, zonder kosten en administratieve rompslomp

Voor wie wordt het ontwikkeladvies gefinancierd?
Voor iedereen vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd, werkenden, uitkeringsgerechtigden,
niet werkenden en ZZP’ers. De regeling staat ook open voor de iedereen die vorig jaar een 45plus
ontwikkeladvies heeft gevolgd.
Waarom is het goed om zo snel mogelijk een (kosteloos) ontwikkeladviestraject aanvragen?
De overheid heeft een bepaald bedrag voor de ontwikkeladviestrajecten gereserveerd. Omdat veel
mensen zich kunnen aanmelden voor het traject raakt de subsidie gauw op. Wees er snel bij, want op
is op.........

Wie is Eva Sasbach van StartvoorWerk?

Met heel veel plezier heb ik al meer dan duizend mensen begeleid in hun loopbaan. Ik heb 25 jaar
ervaring met verschillende beroepsgroepen en opleidingsniveaus.
Het is iedere keer weer fijn om iemand zich bewust te maken van zijn of haar kwaliteiten en de
mogelijkheden die de Nederlandse arbeidsmarkt biedt.
Mijn aanpak is persoonlijk, empathisch, inspirerend, met de nodige humor, maar zeker ook praktisch,
resultaatgericht en zo nodig confronterend! In de praktijk blijkt immers dat dit werkt. Mijn resultaten
spreken voor zich. Ik ben een register loopbaanadviseur en CMI /NOLOC gecertificeerd.
Interesse in een ontwikkeladviestraject? Ga naar info@startvoorwerk.nl om je aan te melden of bel mij
voor meer informatie: Eva Sasbach tel. 06-11306459

