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Denk je weleens na over je huidige werk en/of je 
toekomstbestendigheid? Ben je bang dat je je baan kwijtraakt 
of ben je hem al kwijt? Zou je je willen bij of omscholen? 
 
Dat is in deze veranderende arbeidsmarkt en de coronatijd hard nodig! 
Ik kan je hiermee helpen met het gratis ontwikkeladvies, een arbeidsmarktscan 
en scholingsmogelijkheden dat vanuit de overheid wordt gesubsidieerd! 
 
Gefeliciteerd, als je 18 jaar of ouder bent ,kun je gebruik maken van een ontwikkeladvies dat 
de overheid aanbiedt en door jouw Noloc Erkende loopbaanadviseur wordt aangevraagd. Dit 
advies bestaat uit een arbeidsmarktscan drie gesprekken en opdrachten. Daarna zijn er 
mogelijkheden om gratis online opleidingen te volgen. 
 
Misschien ben je minder zeker van je baan door Corona of ben je inmiddels ontslagen en weet je niet 
goed hoe en waar je een andere baan kunt vinden. Of je vraagt het je vast wel eens af: zijn er in de 
toekomst minder banen? Hoe gaat mijn werk veranderen? Heb ik bijscholing nodig?  Welke taken passen 
wel en welke niet bij mij? Zie ik mogelijkheden om door te groeien?  Of….het kan zijn dat je de laatste 
tijd niet meer zoveel plezier in je werk hebt.  Je maakt je soms zorgen over de toekomst en vraagt je af 
hoe je het gaat volhouden tot je pensioen, dat nog zo ver weg is. Ben je duurzaam inzetbaar en wat is dat 
eigenlijk? Hoe zou  het zijn om eens over iets heel anders te gaan doen?  Je wilt misschien een 
loopbaantraject starten maar weet het nog niet zeker?  
 Herken je je in deze of vergelijkbare vragen ?  Dan kun je gebruik maken van het ontwikkeladvies. De 
overheid stelt hiervoor een ontwikkelcheque  beschikbaar. Het geeft je de mogelijkheid om de regie over 
je loopbaan zelf in de hand te nemen en te houden. Je voert krijgt een arbeidsmarktscan, hiervoor vul je 
een aantal vragenlijsten in en enkele gesprekken met een NOLOC erkende loopbaanadviseur en brengt je 
eigen mogelijkheden en richtingen in beeld 
 
Het advies resulteert in een ontwikkelplan dat we samen maken en waarin kort en bondig een aantal 
acties staan beschreven die je op lange of korte termijn kunt zetten om weer een baan te vinden of 
wendbaar te blijven en daardoor nog voor langere tijd inzetbaar, bij voorbeeld scholing. Nederland leert 
door biedt ook gratis online scholing aan.  En ook waar je eventueel terecht kunt voor financiële 
ondersteuning voor dit plan. 
Je kunt op eigen initiatief gebruikmaken van deze regeling. Ook zonder dat de leidinggevende of 
organisatie hiervan op de hoogte is. 
Het is belangrijk dat je zo snel mogelijk een beslissing neemt. Voor deze subsidie geldt, wie het eerst 
komt het eerst maalt. Ben je geïnteresseerd?  
Neem dan contact op met Maayke Harmsen. Noloc erkend loopbaanadviseur  06-57109003. 
www.maayke.harmsen.nl 
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