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GRATIS LOOPBAANADVIES 
Door de coronacrisis heeft de overheid subsidie beschikbaar gesteld voor het programma ‘NL leert door’. 
Het NL leert door ‘ontwikkeladvies’ is voor iedereen vanaf 18 jaar. Of je nu in loondienst werkt, werkzoe-
kende bent, zzp ‘er, ondernemer of flexwerker. 

WAAR GA JIJ VOOR? 

Geeft jouw werk je nog voldoening? Wil je meer energie halen uit je werk? Loopbaanstappen maken of min-
der stress en meer regie over je werk en je leven hebben. Misschien ben je (noodgedwongen) op zoek naar 
een andere baan en wil je weten hoe je jouw kansen op de veranderende arbeidsmarkt kunt vergroten? We 
gaan samen aan de slag met jouw persoonlijke vragen op werkgebied.

WAT LEVERT HET JE OP? 

    inzicht in jouw mogelijkheden op de arbeidsmarkt

    weet hoe je je kansen op te arbeidsmarkt kan benutten

    weet wat je talenten zijn en op basis hiervan passende keuzes maakt

    en vooral meer energie, nieuw perspectief, richting en focus!  
 

NL Leert door biedt je deze mogelijkheden om te (her-)oriënteren of te checken welke kansen er op werk- en 
loopbaangebied voor jou zijn. Per 1 december 2020 zijn er in totaal 50.000 adviestrajecten beschikbaar, dus 
wees er snel bij. 
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WAT GAAN WE DOEN?
Het loopbaanadvies bestaat uit maximaal drie persoonlijke gesprekken die online plaatsvinden.  
We maken gebruik van de TMA talentenscan en een arbeidsmarktscan. 
 

Tijdens deze gesprekken gaan we in op jouw: 

 • PERSOONSPROFIEL. 

 De TMA talentenscan geeft een beeld van jouw potentieel. Daarnaast gaan we onderzoeken
 wat jouw wensen en behoeften zijn die jij stelt aan je werk en loopbaan. Ook kijken we welke
 kwaliteiten en vaardigheden je al in huis hebt. 

 • SITUATIESCHETS EN ARBEIDSMARKT.

 Aan de hand van een professionele en uitgebreide arbeidsmarktscan brengen we jouw 
 arbeidsmarktpositie in kaart en krijg je inzicht in kansrijke opties op de arbeidsmarkt.

 • TOEKOMSTORIËNTATIE. 

 Hierin bespreken we wat jou kan helpen om je volgende loopbaan-/ontwikkelstap te realiseren. 
 Hoe ga je dit aanpakken en wie of wat kan je daarbij helpen. Het resultaat is een concreet
 ontwikkelplan dat bijdraagt aan jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling én bijdraagt 
 aan het vergroten van je kansen op de arbeidsmarkt. 

INTERESSE EN AANMELDEN

Voor de subsidieaanvraag hoef je zelf niets te regelen. Om de subsidieaanvraag te realiseren is het alleen 
nodig de vereiste formulieren in te vullen en te ondertekenen. Hiermee geef je commitment aan het 
volgen en afronden van het ontwikkeladviestraject. 

Belangstelling? Neem contact met ons op via 040-2824711 of mail naar info@vitalogisch.nl 

http://info@vitalogisch.nl  

