
 
 

Informatie over het gratis ontwikkeladvies via STAP regeling 

 

Is een ontwikkeladvies iets voor mij? 

Wil jij gratis advies over jouw kansen op de arbeidsmarkt? Dan is deze regeling echt iets 
voor jou! Normaal kost dit € 700 maar nu is het gratis omdat de overheid mij betaalt. De 
subsidiepot is beperkt dus wees er snel bij en meld je snel aan! Jouw werkgever hoeft niet 
te weten dat jij dit doet. Hij krijgt ook geen informatie. 

Je ontdekt welk werk bij je past, wat je nog zou willen leren én wat je mogelijkheden zijn 
op de arbeidsmarkt van nu. Ik help je om inzicht te krijgen in de functies die bij je passen. 
Zo kun je makkelijker een volgende stap zetten. Of dat nu in hetzelfde bedrijf is of juist 
heel ergens anders.  

Kom ik in aanmerking?  

Ben jij tussen de 18 en 67 jaar en ben jij niet hoger geschoold dan MBO 2, dan kom je in 
aanmerking. Concreet betekent dit:  

• géén opleiding afgerond 

• basisschool 

• vmbo of mavo 

• mbo-1/mbo entree 

• mbo-2 

Heb je een mbo-3, mbo-4, havo of vwo diploma, dan is de regeling niet voor jou. Je moet 
overigens wel een band hebben met de Nederlandse arbeidsmarkt (dus hier werken of 
willen werken).  

Hoe werkt een ontwikkeladvies? 

Je doet eerst een digitale test. Daarna krijgt je 4 uur coaching. Dat zijn gesprekken in 
Haarlem of via Zoom. Samen bespreken we de resultaten van je test. Ook kijken we naar 
je huidige werk, naar wat je kunt, wat je leuk vindt en naar wat je in de toekomst zou 
kunnen.  

Aan het einde krijg je een verslag van de gesprekken en heb je zelf een ontwikkelplan 
geschreven waar je de komende tijd aan kunt werken. Het traject duurt in totaal ongeveer 
één maand. 

Je moet wel een paar formulieren ondertekenen, die ik nodig heb voor de aanvraag van 
de subsidie. Die aanvraag doe ik, dus daar heb jij geen omkijken naar.  

Aanmelden 

Wil jij aan de slag met je eigen ontwikkeling? Stuur dan een mail naar SL-
lifecoaching@ziggo.nl.  

 

SL Lifecoaching  
Lifecoaching en persoonlijke ontwikkeling voor personeel  
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