Aanvraagformulier Ontwikkeladviestraject
Via de subsidieregeling ‘NL leert door met een ontwikkeladvies’ stimuleert de overheid vanaf 1
december 2020 werkenden en werkzoekenden met hun persoonlijke ontwikkeling. Zolang de
subsidieregeling ‘NL leert door met een Ontwikkeladvies’ openstaat, is het mogelijk de kosten van
dit traject volledig gesubsidieerd te krijgen. Dit doet de overheid door een
loopbaanontwikkelingstraject ter waarde van € 700,- aan te bieden via erkende en gecertificeerde
loopbaanadviseurs. Door het invullen van dit aanvraagformulier maak je kenbaar dat je graag
gebruik wilt maken van een ontwikkeladviestraject*.
Via HRM101 bieden onze loopbaanadviseurs* een ontwikkeladviestraject die bestaat uit de
volgende onderdelen:
•
•
•
•
•

Telefonisch intake
Gamebased online arbeidsmarktscan (1 uur)
Begeleiding en coaching van een loopbaanadviseur (4 uur)
Persoonlijk loopbaanrapport: wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik en wat is er mogelijk?
Een ontwikkelplan: welke vervolgstappen kun je nemen?

*Onze loopbaanadviseurs zijn: Ingrid de Vries (Waalwijk / Tilburg), Chantal Goossens (Dongen) en Bengt Verhoeven
(Valkenburg)

1. Voor- en achternaam
…………………………………………………………………………………..

2. Geboortedatum
…………………………………………………………………………………..

3. Emailadres
…………………………………………………………………………………..

4. Telefoonnummer
…………………………………………………………………………………..
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Let op: voor de aanvraag van de subsidieregeling zijn wij verplicht om jouw BSN-nummer door
te geven.

5. BSN
…………………………………………………………………………………..

6. Kopie ID van de kandidaat
Let op: Stuur met het ingevulde formulier ook een scan mee van jouw ID-bewijs. Voor het
indienen van de subsidieregeling hebben wij een kopie ID-bewijs nodig. Sla de scan op als pdf-,
jpg-, of png-bestand. Het bestand mag maximaal 4MB groot zijn.
Zodra de loopbaanadviseur jou heeft geregistreerd als kandidaat voor de subsidieregeling ontvang
je een emailbericht van de overheid met een code, die je via email dient te bevestigen. Zodra je de
code hebt bevestigd, geef je dit eveneens door aan jouw loopbaanadviseur.
Wij wensen je alvast veel leer- en ontwikkelplezier en helpen je graag aan de volgende stap in jouw
ontwikkeling en/of uitdaging.

*De overheid heeft aangegeven 50.000 Ontwikkeladviestrajecten aan te bieden ter waarde van €700,-. Zolang
de subsidieregeling ‘NL leert door met een Ontwikkeladvies’ openstaat, is het mogelijk de kosten van dit
traject volledig gesubsidieerd te krijgen. Wij trachten iedereen die zich aanmeldt via dit formulier, ook
daadwerkelijk gebruik te laten maken van deze subsidieregeling. Wij verwachten begin december 2020 over
elke aanmelding duidelijkheid te hebben of inderdaad hiervan gebruikt gemaakt kan worden. Een aanmelding
via dit formulier geeft dus nog geen zekerheid over de daadwerkelijke deelname aan het
Ontwikkeladviestraject (via deze subsidieregeling). Alle aangemelde personen zullen wij hierover informeren
zodra dit bekend is.
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Akkoordverklaring:
Ik verklaar ermee bekend te zijn dat HLB Van Daal/HRM101 de aanvraag indient op basis van de
door mij verstrekte gegevens en documenten en geen eigen onderzoek verricht naar de juistheid
hiervan. Indien en voor zover voornoemde aanvraag onverhoopt wordt afgewezen vanwege onjuiste
en/of onvolledige gegevens dan wel dat door mij niet voldaan wordt aan de gestelde voorwaarden,
vrijwaar ik HLB Van Daal/HRM101 reeds nu voor alsdan voor alle aansprakelijkheid in dit kader.
Naam

Plaats

Datum

------------------------------------

------------------------------------ --------------------------------------

Handtekening deelnemer

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Toestemmingsverklaring
U gaat een ontwikkeladviestraject volgen. Dit traject bestaat uit een aantal gesprekken met uw
loopbaanadviseur. Tijdens deze gesprekken werkt u samen met uw loopbaanadviseur aan een
ontwikkelplan.
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) betaalt dit traject: uw
loopbaanadviseur krijgt hiervoor een subsidie. Voordat het traject van start kan gaan, vragen we uw
toestemming voor een aantal zaken.

1. Inzage in uw ontwikkelplan en het gespreksverslag voor controle
SZW kan bij uw loopbaanadviseur een controle uitvoeren. Hiermee wordt vastgesteld of
het ontwikkeladviestraject echt is uitgevoerd en of het volgens de regels is gebeurd.
Daarvoor is uw BSN nodig en is inzage in uw persoonlijke ontwikkelplan en het
gespreksverslag nodig. De controlerende ambtenaar van SZW heeft een
geheimhoudingsplicht. Hij zal geen kopieën of op een andere manier uw gegevens delen
met derden. Het ministerie wil alleen weten of er een door u ondertekend
ontwikkelgespreksverslag en ontwikkelplan is. En of het plan en het verslag op de juiste
wijze zijn opgesteld.

2. Benadering voor onderzoeksdoeleinden door het door het
ministerie ingeschakelde onderzoeksbureau en medewerker aan
onderzoek
Het ministerie wil graag weten wat het ontwikkeladviestraject de deelnemers heeft
opgeleverd. Daarom zal een onderzoeksbureau de regeling in opdracht van het
ministerie evalueren. Het onderzoeksbureau dat de evaluatie gaat uitvoeren kan contact
met u opnemen om mee te werken aan de evaluatie.
Daarnaast kan SZW een controle uitvoeren op de subsidieaanvraag. Hiermee wordt
vastgesteld of het ontwikkeladviestraject echt is uitgevoerd. En of het volgens de regels
is gebeurd.
Voor deze doeleinden is het nodig dat zij beschikken over uw contactgegevens. Uw
gegevens worden anoniem verwerkt.
Door dit formulier te ondertekenen, geeft u toestemming. U vindt het goed dat uw
persoonsgegevens worden gebruikt zoals hierboven is beschreven. Uw toestemming
geldt alleen voor de twee beschreven doelen.
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Als u geen toestemming geeft, kan uw loopbaanadviseur geen subsidie voor het
ontwikkeladviestraject aanvragen. U zult hier dan geen gebruik van kunnen maken of het zelf
moeten betalen.
Deze toestemming is twee jaar geldig.

Plaats en datum:………………………

Handtekening deelnemer:

5

