Gratis Ontwikkeladvies
Denkt u wel eens:
•
•
•
•

Mijn werk is lichamelijk zo zwaar, ik weet niet of ik dat tot mijn pensioen red.
Ik zou eigenlijk wel wat anders willen maar ik weet niet of ik dat kan.
Ik zou wel een cursus willen doen maar ik weet eigenlijk niet wat.
Ik wil misschien wel ander werk bij mijn eigen werkgever of een andere
werkgever maar ik weet niet waar ik moet beginnen.

De overheid helpt:
•
•
•

De overheid geeft subsidie voor Stimulans Arbeidsmarkt Positie Ontwikkeladvies
voor een bedrag van € 700,00.
Het is voor mensen boven de 18 jaar en waarvan de laatst afgeronde opleiding
maximaal MBO2 niveau is (ook nog geen AOW ontvangen).
Het is dus voor u een gratis en vrijblijvend advies.

Waar krijgt u hulp bij?
•
•
•

U krijgt begeleiding van een loopbaanadviseur van OxHill7 of Optios.
U krijgt hulp bij het bepalen van de volgende stap in uw werkend leven.
Samen kijken we hoe uw situatie eruit ziet. Waar liggen uw sterke punten/kansen,
wat vindt u leuk? Wat geeft en wat kost energie? U krijgt een beter beeld van uw
kwaliteiten, valkuilen, wensen en mogelijkheden in werk. Dat kan bij uw eigen
werkgever zijn d.m.v. een cursus, of samen ontdekken of er een opleiding te
volgen is waardoor u makkelijker ergens anders aan het werk kan.

Hoe werkt het?
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Vanaf 01-04-2022 kunt u zichzelf aanmelden bij OxHill7 via info@oxhill7.nl
en 073 59 44 00 4.
OxHill7 regelt alles voor u, de aanvraag en de subsidieafhandeling waardoor er
geen kosten voor u en uw werkgever zijn.
Vanaf 01-05-2022 kan er gestart worden met het Ontwikkeladvies (dit is nu nog
de planning vanuit de overheid).
Na aanmelding wordt u gebeld door een loopbaanadviseur om het 1 e gesprek in te
plannen. Dit gesprek kan ook in het Turks, Berbers of Pools.
Daarna maakt u een arbeidsmarktscan, dit kunt u op een computer/laptop of
telefoon doen. Dit kan ook in een andere taal dan Nederlands.
In het 2e gesprek met de loopbaanadviseur worden de tests met u besproken en
er wordt gekeken waar voor u kansen en mogelijkheden zijn om ervoor te zorgen
dat u zo lang mogelijk met plezier en gezond kan werken.
Daarna zet de loopbaanadviseur samen met u de mogelijkheden en ideeën op
papier in een zogenaamd ‘ontwikkelplan’.
Per punt uit het ontwikkelplan wordt samen met u bekeken wat de beste manier is
om uw doel(en) te bereiken en welke hulp u hier eventueel voor kunt inschakelen.
Daarna wordt de begeleiding afgesloten.

