Gratis STAP Ontwikkeladvies
Het STAP (Stimulans Arbeidsmarkt Positie) Ontwikkeladvies is een vervolg op het
ontwikkeladvies 45+. Het STAP Ontwikkeladvies wordt gesubsidieerd door de overheid
voor een bedrag van € 700,-. De subsidieregeling zal worden opengesteld voor mensen
t/m MBO2 niveau met een minimale leeftijd van 18 jaar. Met ingang vanaf 01-04-2022
wordt het opengesteld voor registratie en vanaf 01-05-2022 zullen de adviezen kunnen
worden uitgevoerd (is nu nog de planning en is nog niet formeel bevestigd).
Het STAP Ontwikkeladvies is gericht op het stimuleren van het bewustzijn over de
noodzaak van reflectie op de loopbaan met betrekking tot de eigen inzetbaarheid
en het relevant blijven op de arbeidsmarkt nu en straks. Na het uitvoeren van het STAP
Ontwikkeladvies zal de medewerker eigenaarschap ervaren en dit zal hem stimuleren
actief stappen te gaan ondernemen.

Om u een beeld te geven van de toepasbaarheid geven wij u enkele voorbeelden
van praktisch opgeleide medewerkers:
Voorbeeld 1:
Een werknemer ‘loopt vaak op zijn tenen’ maar bijt zich toch steeds vast in zijn werk uit
angst voor de toekomst die hij niet overziet.
Voorbeeld 2:
Een werknemer is 5 maanden ziek geweest / heeft regelmatig verzuimd / neemt
regelmatig vrije dagen op om te recupereren en gaat toch elke keer weer terug in het
eigen werk. U als werkgever twijfelt aan de duurzaamheid van zijn inzet.
Wij hebben ervaren dat deze groep t/m MBO2 vaak weinig coaching ervaart /
vraagt, niet echt actief bezig is met hun loopbaan en niet bewust is van hun
inzetbaarheid. Wij juichen daarom dit ontwikkeladvies toe omdat juist zij de
ondersteuning nodig hebben. Enkele voorbeelden van situaties waar het STAP
Ontwikkeladvies nuttig kan zijn:
•
•
•
•

‘Ik wil dit graag tot mijn pensioen doen en ik hoop dat ik dat red, maar ik weet
dat niet zeker met mijn huidige klachten…’.
‘Is een bijscholing zinvol zodat ik wellicht een andere functie kan bekleden bij
mijn huidige werkgever die minder belastend is?’
‘Ik wil wellicht wel ander werk maar ik heb geen idee wat ik kan doen of ik weet
niet waar ik moet beginnen met de zoektocht en hoe dat te doen’.
‘Ik wil op zich wel wat anders maar ik weet niet wat ik kan zeggen bij een
sollicitatie, ik ben het namelijk alleen maar gewend om dit soort werk te doen.’

De ondersteuning van de gecertificeerde loopbaanadviseur in de praktijk:
•
•

•
•
•

Inzicht geven en praktische hulp bieden bij het bepalen van de volgende stap in
het werk van de werknemer.
Ondersteuning geven om de regie van de loopbaan in eigen handen te nemen.
Samen kijken hoe de situatie eruit ziet. Waar liggen de sterke punten, wat vindt
iemand leuk? Wat geeft en wat kost energie? De werknemer krijgt een beter beeld
van de kwaliteiten, valkuilen, wensen en mogelijkheden ten aanzien van werk en
ontwikkeling. Zijn er bijvoorbeeld mogelijkheden om een cursus te doen of om
ander werk te gaan ontdekken?
De ondersteuning omvat samengevat: gesprekken, een arbeidsmarktscan en een
ontwikkelplan*.
Wat betreft de arbeidsmarktscan: de testen zijn duidelijk opgesteld en goed te
begrijpen; deze kunnen ook op de telefoon worden gemaakt of in een andere taal.
De begeleiding van de consulent kan ook geheel in het Turks, Berbers of Pools.

*De inhoud van het ontwikkelplan:
•
•
•

De uitslagen en interpretatie van de tests op het gebied van de capaciteiten,
affiniteiten en persoonskenmerken.
Een overzicht van de bedreigingen en kansen.
Een conclusie en een individueel ontwikkeladvies met eventueel een voorstel voor
te nemen stappen om de duurzaamheid van de loopbaan te optimaliseren.
Waarbij in deze regeling nadrukkelijk ook aandacht is voor bijpassende om- en
bijscholingsmogelijkheden.

Hoe gaat de aanmelding?
•
•

•

De medewerker kan zich direct aanmelden bij OxHill7 via info@oxhill7.nl en
073 59 44 00 4.
Bij de aanmelding kan ook worden aangegeven of de begeleiding gewenst is in
het Nederlands, Turks, Berbers of Pools.
Het gehele traject wordt door OxHill7 verzorgd: van de aanmeldingsprocedure tot
de afhandeling van de aanvraag.

Er zijn ook flyers beschikbaar in het Turks, Berbers, Arabisch en Pools. Indien deze
gewenst zijn, kunt u deze bij ons opvragen.

Mocht u nog een vraag hebben of wilt u sparren? Dan kunt u contact met ons opnemen
via info@oxhill7.nl of telefonisch via 073-594 400 4.

