Wat?
> In totaal is €50 miljoen beschikbaar voor gratis ontwikkeladvies en
gratis (online) scholing
> Doel: Deelnemers bewust maken van het belang van leren en
ontwikkelen. Deelnemers krijgen inzicht in relevante
ontwikkelkansen en loopbaanmogelijkheden. Deelnemers ervaren
dit als een handvat en kunnen met dit inzicht stappen zetten.

Wie?
Iedereen vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd met een
band met de Nederlandse arbeidsmarkt kan gebruik maken van de
regeling NL leert door. Dit zijn:

>
>
>
>
>

Werknemers
Zzp’ers
Zelfstandig ondernemers
Flexwerkers
Niet-werkenden

Ontwikkeladviezen
Van de €50 miljoen is €14 miljoen beschikbaar om
ontwikkeladviezen kosteloos aan deelnemers beschikbaar te stellen.

Feiten en cijfers regeling
NL leert door

>
>
>
>
>

20.000 ontwikkeladviezen
€700 per traject
Traject bevat arbeidsmarktscan en ontwikkeladvies
Uitgevoerd door gekwalificeerde loopbaanprofessionals
Vanaf 1 augustus 2020 beschikbaar voor deelnemers

Aanvragen subsidie ontwikkeladvies
> Subsidieaanvraag en betaling loopt via de loopbaanadviseurs.
> De loopbaanadviseur registreert, vanaf 1 augustus, een traject
vooraf op ontwikkeladviesportaal.nl;
> Subsidieaanvraag wordt gedaan na afloop van het traject;
> Mogelijk om meerdere trajecten in één aanvraag te bundelen en
in één keer in te dienen.
> De aanvrager is een gekwalificeerd loopbaanprofessional. Dat
wil zeggen:
• De loopbaanadviseur heeft een mens- of organisatiegerichte
opleiding afgerond op minimaal hbo-niveau, of heeft
minimaal een hbo-opleiding in een andere richting en
aanvullende mens- of organisatiegerichte cursussen en
trainingen afgerond;
• De loopbaanadviseur heeft ten minste 3 jaar relevante
werkervaring.
• De loopbaanadviseur verklaart zich te houden aan de
gedragscode uit de regeling.
> Kijk op uitvoeringvanbeleidszw.nl voor actuele informatie
(Online) scholing
> 50.000-80.000 scholingstrajecten
> Bij erkende onderwijsinstellingen
• Kortdurende cursussen om vaardigheden te verbeteren
• Cursussen en trainingen gericht op verbeteren vaardigheden
en vakgerichte bijscholing
• Vakgerichte modules, oriëntatie op omscholing
> Mogelijkheid voor cofinanciering door o.a. O&O fondsen,
branchevereniging en werkgevers- en werknemersverenigingen
> Najaar 2020 beschikbaar voor deelnemers

Hoe?
Kijk op hoewerktnederland.nl of rijksoverheid.nl voor actuele
informatie

