
Het STAP ontwikkeladvies 

 

Ben jij niet hoger dan MBO2 niveau opgeleid? Dan kun je binnenkort bij mij waarschijnlijk  

GRATIS ADVIES krijgen over jouw kansen en mogelijkheden qua werk: 

 

• We voeren een aantal gesprekken en kijken naar het werk dat je hebt gedaan en welke 

mogelijkheden er nog meer zijn 

• We bekijken of het voor jou een goed idee is om nog iets aan (bij)scholing te gaan doen 

• Ik help je met tips voor je CV en sollicitatiebrief 

• De begeleiding kan bij mij in Haarlem of Online  

 

Deze regeling is een GOUDEN KANS voor jou. Jouw kosten worden namelijk, voor zover nu 

bekend, volledig vergoed door de overheid, via een subsidieregeling.  

 

Het is wel OP = OP. De vorige keer was de subsidiepot binnen 48 uur leeg. Dus als je dit graag 

wilt, MELD JE NU DAN VAST BIJ MIJ AAN! Dan is de kans het grootst dat het gaat lukken.   

 

Als je meedoet zul je wel aan een aantal formaliteiten moeten voldoen om het geld van de 

overheid aan te kunnen vragen. Je moet bijvoorbeeld wat formulieren ondertekenen. Dat zal 

ik allemaal goed voor je regelen. Je moet daar wel aan meewerken om je geld te kunnen 

aanvragen.  

 

De regeling is nog niet helemaal zeker en duidelijk. Waarschijnlijk kan ik jou vanaf 1 april 2022 

aanmelden. Tegen die tijd kan ik je ook meer vertellen over de vraag of alles inderdaad 

doorgaat en hoe jouw adviestraject er precies uit gaat zien, bijvoorbeeld ook hoeveel uur ik je 

ga helpen.  

 

Wil je een grote kans maken, meld je dan nu al aan via SL-Lifecoaching@ziggo.nl. Dit verplicht 

je nog tot niets. Ik ontvang dan graag (alleen dan kan ik je aanmelden): 

• Je volledige voor- en achternamen 

• Je geboorteplaats en geboortedatum 

• Je woonadres 

• Je 06 nummer 

• Je e-mailadres 

• Je BSN nummer 

• Een kopie van de voorkant en achterkant van je ID of paspoort Hoe maak ik met de 

KopieID-app een veilige kopie van mijn identiteitsbewijs? | Rijksoverheid.nl 

• Informatie over jouw hoogste afgeronde opleiding (welke opleiding is dat en kun je je 

diploma bijvoegen?) 
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