Loopbaanadvies met NL leert door!
Heeft de Coronacrisis invloed op jouw baan? Ben je opnieuw gaan nadenken over je loopbaan, en
twijfel je of je iets anders wil? Of is er een andere reden waarom jij nadenkt over je eigen
loopbaanontwikkeling?
Meld je dan vandaag nog aan bij Concerned voor een volledig kosteloos loopbaanadvies, betaalt
vanuit de NL leert door regeling!
Aanleiding en doelstelling NL leert door regeling
NL Leert door heeft tot doel om mensen te ondersteunen die hun werk als gevolg van de crisis
dreigen te verliezen (of al verloren hebben) en de transitie naar ander kansrijk werk willen maken.
Het is de bedoeling dat zij met behulp van ontwikkeladvies of scholing hun huidige werk op een
andere manier kunnen invullen of klaargestoomd worden voor banen waar op dit moment behoefte
aan is.
Wat krijg je?
De overheid stelt een bedrag beschikbaar dat is te besteden bij een erkende loopbaanadviseur:
Concerned.
Je krijgt een aantal individuele gesprekken met een loopbaanadviseur van Concerned. Door jouw
kwaliteiten en behoeften te bespreken, maken wij een op maat gemaakt ontwikkeladvies. Daardoor
krijg jij zicht op hoe jij je talenten optimaal kan inzetten en je werkgeluk kan vergroten. Of jij nou wil
veranderen van baan, of een andere reden hebt om over je loopbaanontwikkeling na te denken: je
kan veel baat hebben bij een ontwikkeladvies. Het ontwikkeladvies kan door de bijdrage vanuit de
overheid voor jou als deelnemer zonder kosten plaatsvinden. Wij regelen de aanvraag van de
subsidie volledig voor je, zodat jij je kan richten op je loopbaan.
Voor wie?
Mensen die direct of indirect door de Coronacrisis getroffen zijn, zoals;
- Werkenden (ook flexwerkers)
- ZZP’ers
- Werkzoekenden/werkelozen
- Werkgevers die hun medewerkers extra coaching willen bieden
Wanneer?
De regeling start waarschijnlijk begin augustus en loopt door tot het einde van 2020. De exacte data
zijn nog niet bekend.
Aanvragen
De aanvraag en de daarbij benodigde administratie zullen wij voor je regelen. Dat is niet jouw zorg,
je hebt namelijk wel wat anders aan je hoofd!
Is je interesse gewekt? Meld je vandaag nog aan bij Concerned voor een vrijblijvende kennismaking
om te onderzoeken of de NL leert door regeling ook voor jou de juiste stap is. De overheid stelt een
gelimiteerd aantal trajecten beschikbaar, wees er snel bij om jouw aanvraag zeker te stellen.
https://concerned.nl/
info@concerned.nl
0341-429436

