
Wat is STAP 
Ontwikkeladvies?

Met het STAP Ontwikkeladvies kun je 

gratis loopbaancoaching krijgen. Voor 

2022 is er 10,5 miljoen euro beschik-

baar voor deze subsidieregeling. Dat 

zijn in totaal 15.000 ontwikkeladviezen 

van 700 euro per ontwikkeladvies. Inte-

resse? Meld je snel aan want vol=vol.

Voor wie?

Het STAP Ontwikkeladvies is voor 

mensen: 

 � van 18 jaar tot de pensioengerechtigde 

leeftijd. 

 � die werken, werkzoekend zijn of zzp’er 

zijn.

 � met opleidingsniveau t/m MBO 2 ( Je 

kunt je aanmelden als je geen oplei-

ding hebt afgerond of een vmbo-oplei-

ding, een MBO 1-opleiding of een MBO 

2-opleiding hebt afgerond. Met een 

afgeronde havo of vwo-opleiding kun 

je je niet aanmelden.)

Wanneer?

STAP Ontwikkeladvies is zinvol voor jou 

als je je herkent in één of meer van de 

onderstaande vragen:

 � Wat geeft me energie en welk werk 

past bij mij? 

Hoe meld ik me aan?

 � Op STAP-budget.nl vind je gekwa-

lificeerde loopbaancoaches die 

STAP Ontwikkeladvies aanbieden. 

 � Meld je aan bij een loopbaan-

coach van je voorkeur. 

 � De loopbaancoach neemt contact 

met je op en vraagt de subsidie 

voor je aan.

Schrijf je in voor STAP-nieuws 

Dan houden we je op de hoogte van 

nieuwe mogelijkheden.

Deze leaflet bevat de belangrijkste 
informatie over het STAP Ontwikkeladvies 
zoals weergegeven op STAP- budget.nl op 
7 maart 2022 en kan veranderen. Ga voor 
de meest actuele versie van deze leaflet 
naar https://www.stap-budget.nl/flyer-
stap-ontwikkeladvies. 

STAP-budget.nl: hét platform voor al je 
ontwikkelvragen! STAP-budget.nl is een 
onafhankelijk informatieplatform van 
Educata B.V. 

Versie 1.3 - 07-03-2022 Copyright Educata B.V.

 � Waar liggen arbeidsmarktkansen voor 

mij?

 � Wat zijn mijn kwaliteiten en wat kan ik 

nog meer?

 � Hoe kan ik mijzelf verder ontwikkelen 

in mijn huidige werk? 

 � Welke opleidingen, trainingen en 

verdere acties kunnen mij verder 

helpen?

 � Hoe vind ik vacatures?

 � Hoe kom ik tot een aansprekend CV en 

een goede motivatiebrief?

 � Hoe kan ik mijzelf beter verkopen in 

sollicitatie- en netwerkgesprekken en/

of op social media?

 � Hoe kan ik starten met een eigen 

bedrijf of mijn bedrijf verder laten 

groeien?

Hoe ziet het eruit?

Een ontwikkeladvies kun je zien als 

een loopbaanbegeleidingstraject. Het 

traject bestaat uit minimaal 4 begelei-

dingsuren. Hierin komt veelal ook een 

arbeidsmarktscan aan bod. Het traject 

heeft als resultaat een gespreksverslag 

en een ontwikkelplan met vaak ook tips 

voor trainingen en opleidingen.

Kijk op STAP-budget.nl voor de loop-

baancoach die bij jou past!

Benut je kansen, ga voor groei!

Vind op STAP-budget .nl  een coach
voor gratis STAP Ontwikkeladvies!

https://www.stap-budget.nl/coaches?coach_compensations%5b0%5d=GRATIS%20STAP%20ONTWIKKELADVIES
https://www.stap-budget.nl/inschrijven-nieuwsbrief
https://www.stap-budget.nl/flyer-stap-ontwikkeladvies
https://www.stap-budget.nl/flyer-stap-ontwikkeladvies
https://www.stap-budget.nl/coaches?coach_compensations[0]=GRATIS%20STAP%20ONTWIKKELADVIES

