Ontwikkeladvies
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In 3 gesprekken stellen we een ontwikkeladvies samen. Aangezien je kiest
voor een traject waarvoor overheidssubsidie wordt aangevraagd, moet een
volledig dossier worden samengesteld conform de subsidiecriteria.

Wat is een ontwikkeladvies?
Jouw ontwikkeladvies is een integraal en persoonlijk adviestraject dat bestaat
uit 3 adviesgesprekken(1-1,5 uur), die in totaal opgeteld minimaal 4 uur
duren.
Het ontwikkeladvies begint met een arbeidsmarktscan. Zo krijg je inzicht in
jouw kansen en mogelijkheden op de arbeidsmarkt en
(bij)scholingsmogelijkheden die aansluiten op jouw ervaring en wensen.
Het ontwikkeladvies geeft inzicht in het toekomstperspectief van jouw huidige
werk, je competenties en de toekomstige loopbaanmogelijkheden.
Het ontwikkeladvies is bedoeld om inzichtelijk te maken welke je hebt op de
arbeidsmarkt, helpt je zo nodig bij het kiezen van de juiste (bij)scholing, of
geeft je tips bij het zoeken en solliciteren naar ander werk .
Het ontwikkeladvies helpt je inzichtelijk te maken welke loopbaans tappen je
kunt zetten of welke ondernemerskansen er zijn .

Wie kan gebruik maken van dit ontwikkeladvies?
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.
Ben jij dus tussen de 18 en de pensioengerechtigde leeftijd? Dan kun je vanaf
1 augustus 2020 kosteloos* een ontwikke ladviestraject volgen bij mij. Ik ben
een gekwalificeerde en Noloc erkende loopbaanadviseur.
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Tekst ministerie: Ontwikkeling is van belang voor iedereen. En we zien dat de
crisis ook iedereen raakt: iedereen, zowel jong als oud, kan zijn of haar baan
verliezen doordat de werkgever minder werk heeft of zelfs gesloten is.
Flexwerkers raken hun werk kwijt of krijgen geen werk meer, zelfstandig
ondernemers (waaronder zzp’ers) zien hun opdrachtenstroom opdrogen of
kunnen door de coronamaatregelen minder kla nten bedienen.
Het kan voor iedereen zinvol zijn om stil te staan bij ontwikkelkansen en
loopbaanmogelijkheden. Daarom is ervoor gekozen om het adviestraject open
te stellen voor iedereen die een band heeft met de Nederlandse arbeidsmarkt
en die 18 jaar is of ouder, maar de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt.

Gesprekken
De vorm waarin de adviesgesprekken plaatsvinden is vrij. Elk gesprek duurt
gemiddeld 1,5 uur. * minimaal totaal 4 contacturen .
Onderwerpen die tijdens de ontwikkeladviesgesprekken aan bod kunnen
komen zijn:
Situatieschets
Arbeidsmarktscan
Bewustwording van de eigen situatie en toekomstperspectieven van de
deelnemer
Persoonsprofiel van de deelnemer
➢ Competenties
➢ Kwaliteiten
➢ Vaardigheden
Zoekprofiel
➢ Arbeidsuren
➢ Reistijd
➢ Locatie en dergelijke
Toekomstoriëntatie
Informatie en/of websites waar kennis over financiële, persoonlijke en
rechtspositionele consequenties, te vinden is.
Acties
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Waar vinden de gesprekken plaats?
Gelet op de aard van de coronacrisis heeft het mijn voorkeur om de
gesprekken digitaal(via Zoom/Skype, telefonisch) plaats te laten vinden .
Als het nodig is kan in onderling overleg ook gekozen worden voor fysieke
gesprekken in achtneming met de RIVM richtlijnen.

Kosteloos* ontwikkeladviestraject
Het Ontwikkeladvies is een tijdelijke subsidieregeling van het ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Aan ieder ontwikkeladvies is een subsidiebedrag van € 700, - gekoppeld. Om
de drempel voor deelnemers zo laag mogelijk te maken, loopt de aanvraag
van de subsidie en de betaling ervan via d e loopbaanadviseurs.
*Het is kosteloos indien het volledige traject wordt doorlo pen, voldaan wordt
aan de criteria en de subsidieaanvraag ingediend kan worden.
Indien je als deelnemer tussentijds afziet van het reeds gestarte traject, zullen
de kosten á €700,- worden gefactureerd aan jou als deelnemer.

Stappen in het ontwikkeladviestraject
1.

Je bestelt het product in de webshop, je meldt je aan voor een
ontwikkeladviestraject.

2.

Registratie van het traject door mij op de website
www.ontwikkeladviesportaal.nl. Nadat ik de registratie heb gedaan, word
jij per mail verzocht de registratie te bevestigen. Na die bevestiging
ontvang ik een registratiecode. Deze code moet ik bewaren, omdat deze
bij de subsidieaanvraag moet worden verstrekt.

3.

Ik stel de identiteit van jou vast door een kopie te maken van een wettig
identiteitsbewijs. Deze kopie bewaar ik in de administratie.
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4.

Ondertekening door jou van het formulier ‘Toestemmingsverklaring
verwerking persoonsgegevens deelnemer’ (format 1.4).

5.

Ik maak binnen Pluform een persoonlijk en beveiligd profiel voor jou aan.

6.

Ik koop een arbeidsmarktscan voor jou in.

7.

Jij vult de arbeidsmarktscan in.

8.

Wij voeren 3 gesprekken met een tijdsbeslag van in totaal minimaal vier
uur. (3 gesprekken van 1-1,5 uur)

9.

Ik stel een gespreksverslag op conform format 1.1 en jij en ik
ondertekenen dit.

10. Jij stelt alleen of samen met mij het ontwikkelplan op conform format 1.2
en jij en ik ondertekenen dit.

11. Het ontwikkeladviestraject wordt afgesloten met een door jou en mij
ingevulde en ondertekende prestatieverklaring conform format 1.3.
12. Ik vraag de subsidie aan.

Persoonlijke omgeving
Je krijgt onbeperkt toegang tot het beveiligde platform (Pluform) met jouw
eigen persoonlijke omgeving
In het beveiligde platform kun je aan de slag gaan met opdrachten en
informatie.
In het beveiligde platform kun je tussentijds ook vragen stellen indien
nodig.
Het beveiligde platform blijft tot 2 jaar na afronding onbeperkt beschikbaar
voor jou.
De arbeidsmarktscan en de beroepengids blijven toeganke lijk.
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Tot wanneer kun je gebruik maken van dit kosteloze traject?
Je kunt dit traject vanaf 1 augustus 2020 aanvragen in de webshop.
Voor subsidies op grond van deze regeling is € 14 miljoen beschikbaar. Dat
wil zeggen dat er slechts 20.000 trajecten kunnen worden uitgevoerd.
De periode waarin we jouw traject kunnen registreren om de subsidie te
ontvangen is van 1 augustus 2020 en eindigt op 31 december 2020, om 17.00
uur, of zoveel eerder als naar het oordeel van de minister, gelet op het
bereiken van het in artikel 5 bedoelde subsidieplafond, nodig is.
Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend van 1 oktober 2020 tot 1 maart
2021, 17.00 uur.

Documentatie
Alle documenten staan opgenomen in de bibliotheek van het beveiligde
platform Pluform. De arbeidsmarktscan en de beroepengids blijven
toegankelijk.

Pagina 6 van 6

De Zichtbaarheidscoach ® InspiraTos

