Nederland leert door – ontwikkeladvies 2020
Iedereen in Nederland die hulp nodig heeft rondom loopbaanvraagstukken in de leeftijd
van 18 tot 67 met een relatie tot de Nederlandse arbeidsmarkt, kan deelnemen aan het
gratis ontwikkeladvies. Het resultaat is een persoonlijk ontwikkelplan. Hiermee krijg je
een goed beeld van de mogelijkheden die de arbeidsmarkt te bieden heeft.
Het doel is jou bewust te maken van het belang van leren en ontwikkelen. Je krijgt
inzicht in relevante ontwikkelkansen en loopbaanmogelijkheden en een handvat om met
dit inzicht stappen te zetten.

Wat houdt het ontwikkeladvies in?
Het ontwikkeladvies is een kort loopbaanadvies programma waarin je kort en krachtig
aan de slag gaat met:

•

Hoe zit het met mijn huidige arbeidsmarktpositie?

•

Waar liggen mijn interesses, wat zijn mijn drijfveren en welke werkomgeving
spreekt mij aan?

•

Wie ben ik, wat is mijn kracht, waar liggen mijn zwaktes, wat zijn mijn
ontwikkelpunten?

•

Wat wordt wellicht mijn volgende loopbaanstap?

•

Welke beroepsmogelijkheden zijn er?

•

Welke stappen moet ik ondernemen om daar te komen?

Wat gaan we precies doen in het ontwikkeladvies?
Voordat we starten met het traject en aan het einde van het traject moeten we samen
een aantal formulieren tekenen die verplicht zijn gesteld vanuit de overheid. Hierdoor
kan ik het traject gratis aanbieden. De subsidie wordt alleen toegekend als er een
compleet ontwikkeltraject is doorlopen en afgerond, en als alle benodigde formulieren
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zijn getekend. Mocht je onverhoopt zelf tussentijds stoppen met het traject, worden de
kosten die tot dan gemaakt zijn door mij bij jou in rekening gebracht. We gaan er van
uit dat dit niet nodig zal zijn en dat we samen de stappen die nodig zijn voor dit
ontwikkeladviestraject volledig doorlopen en afronden. ☺
Je krijgt na jouw aanmelding en registratie toegang tot de Jobport portal waar je 1
maand toegang toe hebt. In deze omgeving ga je aan de slag met:

•

Het invullen van het digitale intakeformulier;

•

Diverse digitale testen;

•

Het invullen van de arbeidsmarktscan met daarin jouw kansen en mogelijkheden
op de huidige arbeidsmarkt;

De uitkomsten van deze testen, jouw persoonlijke situatie en jouw wensen en
mogelijkheden bespreken wij dan in onze persoonlijke coachgesprekken. Daarna stel je
uiteindelijk jouw eigen ontwikkelplan op m.b.v. een format dat ik daarna zal aanvullen
met mijn inzichten en adviezen. Uiteraard krijg je ook feedback op jouw CV en/ of
LinkedIn profiel als je daar behoefte aan hebt.
*Bovenstaande ronden wij af in 3 persoonlijke gesprekken; 2 x 1,5 uur en 1 x 1 uur in
Tilburg, Oisterwijk of via Skype. De doorlooptijd is maximaal 2 maanden.
De intentie is om er samen een mooi traject van te maken. Heb je vragen is er altijd de
mogelijkheid om te bellen of te mailen. Ik streef er altijd naar om mails binnen 48 uur te
beantwoorden. Heeft een vraag spoed mag je mij ook altijd een whatsapp sturen.
Mocht je willen starten, meld je dan aan door een mailtje te sturen naar
Chantal@Start2Choose.nl met daarin jouw geboortedatum zodat ik je kan registreren in
de portal van de overheid. Daarna zal ik z.s.m. contact met je opnemen voor het maken
van de eerste afspraak . Heb je vragen? Bel of mail gerust!
Hartelijke groet,
Chantal van Erp
Tel: 06 51 99 28 20
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