
NL leert door: subsidie voor ontwikkeladvies  

 

Behoud van zoveel mogelijk banen. Dat is wat de overheid met de regeling NL leert door wil bereiken. Met deze re-

geling (onderdeel van het tweede steunpakket NOW 2.0) kunt u als werkgever gratis ontwikkeladvies aanvragen 

voor uw medewerkers. Met de inzet van onze Loopbaancheck kan Perspectief u daar prima bij helpen! 

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: “Het is heel belangrijk dat mensen regelmatig nadenken 

over de toekomst van hun werk. Dat is altijd al zo, maar in deze crisis geldt dat misschien wel extra. Veel mensen 

moeten de komende maanden ander werk gaan doen. Wie zich daar nu al op voorbereidt, kan sneller een overstap 

maken als dat nodig is. Daarom maken we met de regeling NL leert door geld vrij voor ontwikkeladvies.” 

Wie kunnen er gebruikmaken van gratis ontwikkeladvies via NL leert door?   

Iedereen vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd (werknemers, ZZP’ers, flexwerkers, werkzoekenden en 

ondernemers) kunnen vanaf augustus ontwikkeladvies krijgen. 

Wanneer kan ik de subsidie aanvragen? 

De verwachting is dat de subsidie medio juli aangevraagd kan worden. Hoe dat precies in zijn werk gaat, is nu nog 

niet duidelijk. Maar weet wel: het subsidiebudget is beperkt en wie het eerst komt, wie het eerst…! Dus maak nu 

alvast uw interesse kenbaar bij Perspectief, dan nemen wij meteen contact met u op zodra er meer informatie be-

kend is. Uiteraard helpt Perspectief u dan graag met de aanvraag.  

Hoe kan Perspectief u helpen? 

Onze Loopbaancheck sluit perfect aan bij de doelstellingen van NL leert door en past binnen het subsidiebedrag. De 

Loopbaancheck biedt uw medewerkers de mogelijkheid om met ondersteuning van een professionele loopbaanbege-

leider na te denken over persoonlijke ontwikkeling, een duurzaam toekomstperspectief en de kansen op de arbeids-

markt.  

Bekijk de flyer in de bijlage voor meer informatie over de Loopbaancheck. De leden van Veluweportaal krijgen 10% 

korting op het normale tarief van 675 euro voor de loopbaancheck. 

Let op (extra!): 

Als uw medewerker binnen zes maanden na het uitvoeren van de Loopbaancheck start met een coachings, loopbaan-

advies, assessment- of outplacementtraject, dan krijgt u hierop 10% korting met een maximum van 300 euro.  

Maak gebruik van de regeling NL leert door 

Als Vitaalste Bedrijf van Nederland juichen wij de regeling NL leert door alleen maar toe. De coronacrisis zorgt op 

de arbeidsmarkt namelijk voor een grote beweging. Dat ervaren wij, maar ook brancheorganisaties als Noloc en 

OVAL. Het is belangrijk om als werkgever bewust te zijn dat uw medewerkers geconfronteerd kunnen worden met 

deze veranderingen. Probeer hier zoveel mogelijk aandacht aan te besteden en hen goed te begeleiden. De regeling 

NL leert door biedt daarom echt kansen! 

Wilt u gebruikmaken van gratis ontwikkeladvies via NL leert door? 

Bel ons via 0341-438700 en vraag naar Ron Wolters of Willem Hulst. Ook voor meer informatie over onze Loop-

baancheck kunt u bij onze collega’s terecht.  
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