
Het Ontwikkeladvies - gratis loopbaancoaching t.w.v. € 700-


Het Ontwikkeladvies bestaat uit loopbaancoaching gericht op de huidige arbeidsmarkt, jouw 
vaardigheden en ervaring. Na dit traject kan je zelf en/of met behulp van bijvoorbeeld een 
loopbaancoach of scholing verder vooruit in je ontwikkeling naar duurzaam werkplezier.


Inhoud

Het Ontwikkeladvies bestaat uit een online arbeidsmarktscan, 4 uur 
individuele loopbaancoaching in vier afspraken en wordt afgesloten met 
verslaglegging die ik zal verzorgen.


Aanmelden

Aanmelden kan via: info@sentzcoaching.nl

ovv: ontwikkelingsadvies

Naam; e-mailadres; telefoonnummer


Let op: er is een maximum aantal deelnemers voor de subsidie. Hoe 
eerder je je aanmeldt, hoe

meer kans dat je kan deelnemen aan het Ontwikkel- advies.


Locatie

Online via videocall en telefonisch (eventueel kunnen fysieke afspraken 
worden ingepland)


Afspraken inplannen

Na de eerste sessie, gaan we de andere sessies inplannen. De sessies 
kunnen zowel overdag, in de avond als op zaterdag plaats vinden.


Kosten

Het Ontwikkeladvies is voor 

deelnemers een gratis 
loopbaantraject ter waarde van € 700. Bekostigd door 
een tijdelijke subsidie van het Ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid. De uitgebreide 
arbeidsmarktscan wordt door mij betaald.


Resultaat

Het ontwikkeltraject levert jou een persoonlijk 
ontwikkelplan op voor de korte -en de lange termijn. 
Het ontwikkeladvies traject bestaat in ieder geval uit 
de volgende elementen:

• Arbeidsmarktscan uitgebreid (Arbeidsmarktscan, 
talenten en

drijfveren

• 4 uur persoonlijke coaching (4 sessies van een 1 uur)

•  Ontwikkelplan voor de korte én de lange termijn

 

 

 


De arbeidsmarktscan

Dit is een verplicht onderdeel van het 
Ontwikkeladvies. Ik heb gekozen voor een 
arbeidsmarktscan die op onderbouwde en 
objectieve manier de huidige positie op de 
arbeids- markt vastgesteld. Als extra 
service heb ik voor een uitgebreid pakket 
gekozen om je talenten en drijfveren in 
kaart te brengen met behulp van twee 
(wetenschappelijk onderbouwde) online 
vragenlijsten. Zo krijg je nog meer inzicht 
in je loopbaan en mogelijkheden.
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De stappen van het ontwikkeladvies































Je hebt interesse in het 
Ontwikkeladvies en wilt aan de slag met 

je loopbaan vanuit jouw vaardigheden, 
ervaring, interesses, de huidige en toekomstige 
arbeidsmarkt. 

Aanmelden kan via: info@sentzcoaching.nl 

ovv ontwikkeladvies

Naam, e-mailadres, telefoonnummer


We maken een afspraak voor een gratis 
kennismakingsgesprek. Voor het gesprek 
ontvang je van mij een vragenlijst.

Wanneer de klik er is na het gesprek, 
registreer ik je aanmelding bij 
Ontwikkeladviesportaal. Hiervoor heb 

ik je volledige naam, e-mailadres en 
geboortedatum nodig, deze heb je al ingevuld 
op de vragenlijst. 


Na jouw bevestiging ontvang ik een 
registratiecode die ik aan het eind 
van het traject nodig heb om de 
subsidie in te dienen, samen met alle 
verslaglegging.


Je ontvangt een mailbericht 
van Ontwikkeladviesportaal om je 

registratie te bevestigen. Doe dit zo snel 
mogelijk

Ik stuur je een bericht met 
informatie over het traject en 
een link naar de 
arbeidsmarktscan. Deze vul je 

zelf (online) in vóór de eerste 
afspraak.  Tevens ontvang je van mij een 
aantal opties voor de eerste afspraak.


We gebruiken onze vier afspraken om aan jouw individuele loopbaanvraag te 
werken. Met behulp van de resultaten van de arbeidsmarktscan brengen we je 
arbeidsmarktpositie in kaart en vinden we antwoorden op de vragen ‘wie ben ik, wat 
kan ik en wat wil ik’. We richten ons op jouw loopbaanmogelijkheden en ontwikkelkansen. 


Omdat je ook thuisopdrachten krijgt, is het handig om afspraken om de 2-3 weken in te 
plannen. Maar wanneer je je er prettig bij voelt kan het natuurlijk wekelijks.


Vóór onze vierde afspraak heb ik een gespreksverslag en 
ontwikkelplan geschreven die weergeven wat we hebben 
besproken en hoe je hier zelf mee verder kunt. Deze nemen we 

samen door en we doen de laatste actuele aanpassingen. 
Deze documenten worden vervolgens door ons beiden 
(digitaal) ondertekend. Tenslotte geef je door het 
ondertekenen van de zogenoemde prestatieverklaring aan 
dat ik als loopbaancoach heb gedaan wat ik beloofd had 

We nemen afscheid en 
jij gaat verder aan de 
slag met je doelen en 
ik dien de aanvraag 
voor de subsidie in. Op 
naar duurzaam 
werkplezier! 
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Veelgestelde vragen... en de antwoorden


Hoe lang duur het Persoonlijk Ontwikkeladvies?

Het Persoonlijk Ontwikkeladvies bestaat in totaal uit 4 uur (online) coaching. Elk 
Ontwikkeladvies duurt zo’n twee tot drie maanden, afhankelijk van het inplannen van de 
afspraken.


Hoe lang duurt een coachafspraak binnen het Persoonlijk Ontwikkeladvies?

Het traject is verdeeld in vier afspraken van elk 1 uur. Deze afspraken zijn voornamelijk via de 
videocall en telefonisch. 


Waarom mijn BSN aanleveren?

Om te controleren of deze subsidieregeling aan de juiste mensen wordt uitgekeerd, is een 
controle nodig. Het Persoonlijk Ontwikkeladvies is een advies op maat. Omdat ik als coach de 
aanvraag doe, heb ik deze gegevens nodig. Al je gegevens (waaronder je BSN) worden 
zorgvuldig opgeslagen en na de verplichte bewaarperiode vernietigd.


Ten slotte: goed om te weten

Informatie over gratis (online) scholing volgt later dit jaar vanuit de overheid. Wil je meer 
coaching na het traject dan zijn die kosten voor eigen rekening ( als aanvulling op je traject 
kan ik je een speciaal tarief aanbieden voor vervolg sessies). Na afloop van het traject vraag ik 
je via een formulier om feedback zodat ik mijn coaching kan blijven verbeteren.  


Hartelijke groet,

Natasha Vreede


