Staatvandienst omarmt het nieuwe initiatief van de overheid om werkenden en werkzoekenden te
ondersteunen met subsidie voor scholing- en ontwikkeladvies. Vanaf 1 augustus 2020 heb jij de
kans om kosteloos een ontwikkeladviestraject te volgen via één van onze gekwalificeerde
loopbaanconsultants bij jou in de buurt. Wij bieden je een traject met een heldere aanpak en
duidelijke doelen. Zo ben jij voorbereid op de veranderingen op de arbeidsmarkt.
Ontwikkeladvies voor mensen die werken of werkzoekend zijn
NOW: Inspanningsverplichting – NL leert door
De wereld om ons heen verandert continu en dit heeft grote invloed op de arbeidsmarkt. Door de
coronacrisis zien we dat dit jaar heel sterk. Van een krapte op de arbeidsmarkt ligt, afhankelijk van
de sector, bij bedrijven het werk stil, neemt het sterk af en/of begint het langzaam weer aan te
trekken. Binnen andere sectoren neemt het werk sindsdien juist sterk toe en groeit de
werkgelegenheid.
Het is belangrijk dat mensen en bedrijven zich aanpassen op deze veranderingen en nadenken
over hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Wat zijn mijn mogelijkheden, waar zijn de vacatures
of is zelfstandig ondernemerschap een optie en hoe kan ik mij daarop voorbereiden? Voor een deel
van de mensen is het vanzelfsprekend om daar mee bezig te zijn. Maar voor een ander deel is het
lastiger om daar tijdig over na te denken en tot handelen over te gaan.
Vanaf 6 juli 2020 kunnen werkgevers de NOW 2.0 aanvragen uit het tweede noodpakket.
Werkgevers die de NOW 2.0-regeling aanvragen zijn verplicht om hun werknemers te stimuleren
om aan bij- en omscholing te doen. Het kabinet introduceert de regeling NL leert door
Deze regeling biedt werkenden en werkzoekenden, waaronder flexwerkers en ZZP’ers, de
mogelijkheid om het Ontwikkeladvies aan te vragen of scholing te volgen voor behoud van werk.
Om iedereen de mogelijkheid te geven na te denken over zijn mogelijkheden op de arbeidsmarkt,
biedt het Kabinet nu per augustus dit jaar de kans om vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde
leeftijd een Ontwikkeladvies aan te vragen bij gekwalificeerde loopbaanadviseurs. Ook is er de
mogelijkheid een online scholingsactiviteiten te volgen.
Ontwikkeladvies Staatvandienst
Goede informatie over jouw kansen op de huidige arbeidsmarkt is essentieel. Daarom is een online
arbeidsmarktscan onderdeel van het Ontwikkeladvies. Met deze arbeidsmarktscan krijg je inzicht
wat jouw kansen nu zijn op basis van je ervaring en ontwikkelwensen.
Daarnaast zetten wij een tweede online vragenlijst in, genaamd Spiegelbeeld Menstype. Deze
vragenlijst houd je een spiegel voor. Het is een korte vragenlijst gericht op het menstype en krijg
je antwoord op de vraag: ‘Wie ben ik?’, ‘Wat soort werk past bij mij?’ en ‘Welke beroepen passen
daarbij?’ Ook kun je uit de directe omgeving feedback vragen. Zo ontstaat een 360 graden
zelfbeeld, dat inzicht geeft in je kwaliteiten, drijfveren en mogelijke valkuilen.
Het zijn belangrijke eerste stappen in een mogelijke (her)oriëntatie op de arbeidsmarktpositie.
De uitkomsten van deze online testen bespreekt onze consultant met je. Daarbij krijg je advies
over mogelijke vervolgstappen. De kans bestaat dat door de huidige ontwikkelingen op de
arbeidsmarkt, veel mensen ander werk moeten gaan doen. Met deze grondige voorbereidingen zijn
wij overtuigd dat dit dat eenvoudiger maakt.
Met het concrete Ontwikkeladvies heb je een reëel perspectief voor je duurzame loopbaankansen
en een concreet advies om de arbeidsmarkt te benaderen voor de beoogde functie(s) en
mogelijkheden.
Heb je naast dit Ontwikkeladvies nog behoeft aan aanvullende begeleiding, dan kun je bij onze
loopbaanconsultant naar de mogelijkheden informeren. Speciaal voor de leden van het
Veluweportaal hanteren wij een gereduceerd tarief.
Meer informatie?
Neem contact met ons op via 0570-624899 of stuur een e-mail naar info@staatvandienst.nl. Wij
zijn op werkdagen bereikbaar van 08.30 tot 17.30 uur.
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Wat doet Staatvandienst
Wij zijn een landelijke organisatie voor loopbaanadvies, coaching, outplacement en reintegratie, met een sterke focus op de arbeidsmarkt. Onze consultants wonen in de
regio en kennen de regionale arbeidsmarkt goed. Naast ons hoofdkantoor in Deventer
hebben wij kantoren door heel Nederland. Kortom: daar waar jij woont en werkt, daar
begeleidt onze consultant jou.
Onze consultants zijn Noloc gecertificeerd. Door onze jarenlange ervaring op het gebied
van begeleiding naar ander werk, beschikken we over een uitgebreid netwerk.
Onze aanpak is altijd persoonlijk, resultaat- en toekomstgericht. Hoe? Met hart voor en
oprechte interesse in de mens. Wij geloven namelijk dat met persoonlijke aandacht en
ontwikkeling van talent we bevlogenheid creëren.

2

