Jouw Ontwikkeladvies betaald met subsidie
Vanaf 1 december 2020

Wat is het en voor wie is het?
Het Ontwikkeladvies is een regeling in het kader van NL Leert Door. Het is voor iedereen tussen
de 18 en 66 jaar oud, met of zonder werk of voor ZZPers.
Wanneer is een Ontwikkeladvies iets voor jou?
o Je hebt je baan verloren, of dat dreigt te gebeuren.
o Je overweegt nieuw werk te zoeken.
o Je wil je door ontwikkelen in je eigen of ander werk.
o Je wilt stressarmer en/of met meer plezier gaan werken.
Waar kun je een ontwikkeladvies krijgen?
Bij een gecertificeerd loopbaanprofessional, zoals ik, die meedoet aan de regeling.
Ik ben Willem Tijs, loopbaanadviseur in regio Wageningen. Ik ben inlevend, analytisch en
praktisch. Meer informatie over hoe ik werk kun je vinden je op www.carrierecorazon.nl of
www.noloc.nl/deelnemers-ontwikkeladvies?zipcodeCity=&search=willem+tijs&customGeoRange=
of www.linkedin.com/in/willem-tijs.
Wat krijg je?
o Een arbeidsmarktscan, een ontwikkelplan en een ontwikkel traject dat bij jou past.
o 3 á 4 gesprekken van in totaal 4 uur.
o Ik regel de subsidieaanvraag voor jou.
Wat zijn de kosten?
Het traject is gesubsidieerd, dus de regeling betaalt € 700,- en jij betaalt niks.
Wat moet je ervoor doen?
o Stuur een e-mail naar willem.tijs@carrierecorazon.nl of bel mij op 06-11156811.
o We hebben dan een intake waarin jouw vraag en behoefte duidelijk worden. Dan kunnen
we gelijk het traject starten.
o Ik heb een paar gegevens van je nodig om de subsidie aan te kunnen vragen.
o Bij het traject zelf horen een online test en de gesprekken.
LET OP: Wees er wel op tijd bij!
In augustus 2020 waren, bij eenzelfde regeling, alle 20.000 plaatsen al in drie weken opgebruikt.
Vanaf 1 december zou dat nog sneller kunnen gaan. Als je vóór die tijd contact opneemt heb je
de beste kans dat je nog mee kunt doen.

