
 

 

Voor: parkmanagement Lage Weide https://lageweide.nl/arbeidsmarkt/ 

LOOPBAANADVIES voor álle werknemers op Lage Weide 

Het Ontwikkeladvies is een tijdelijke subsidieregeling van het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid. Elke Nederlander  tussen de 18 en de pensioengerechtigde leeftijd kan vanaf 1 
december 2020 kosteloos een ontwikkeltraject volgen bij een gekwalificeerd loopbaanadviseur. De 
loopbaanadviseur geeft  zicht op de kansen in de huidige arbeidsmarkt, helpt zo nodig bij het kiezen van de 
juiste (bij)scholing, of geeft tips bij het zoeken en solliciteren naar ander werk.  

Het traject bestaat uit een digitale arbeidsmarktkansenscan en 4 gesprekken met de loopbaanadviseur. De 
scan maakt inzichtelijk hoe (duurzaam) inzetbaar je bent in de arbeidsmarkt. Deze scan geeft ook 
suggesties in welke richting er ontwikkelmogelijkheden zijn.  De 4 gesprekken zijn in (de omgeving van) 
Utrecht  / Lage Weide of online of een combinatie daarvan. 

Werknemers nemen zelf het initiatief !!! 
Werkgevers hoeven hiervoor niks te doen. Wél is het leuk en zinvol om de werknemers hierop attent te 
maken.  

Hoe maak je gebruik van het ontwikkeladvies? 

Het werkt heel eenvoudig! 

 Zoek een loopbaanadviseur dit kan naar keuze.  
 Meld je telefonisch of per e-mail bij deze loopbaanadviseur aan. Informatie die nodig is voor de 

inschrijving: voornaam, achternaam, geboortedatum, emailadres (en je ID).  
 Maak een afspraak. 

De loopbaanadviseur zorgt voor een intakegesprek en werkt met jou in een aantal gesprekken aan een 
ontwikkelplan op maat. Let op: de loopbaanadviseur kan pas per 1 december jouw traject registreren en 
dan kan het traject ook pas van start gaan. Het aanmelden en alvast een afspraak inplannen vanaf 1 
december kan NU al gebeuren.  Dit raden we juist aan, omdat we verwachten dat er zeer veel interesse is 
voor de regeling. Bij een eerdere regeling (1 augustus dit jaar) was binnen enkele weken het maximale 
aantal inschrijvingen bereikt.  

Meer info over de regeling: https://www.hoewerktnederland.nl/werknemen/leren-en-ontwikkelen 

 



Mobiliteit Utrecht 

Mobiliteit Utrecht is een onafhankelijk intersectoraal netwerk van werkgevers uit de regio Utrecht die 
duurzaam inzetbaarheid  creëren. Het netwerk bestaat uit meer dan 100 regionale werkgevers en 
instellingen. Zie voor meer info https://www.mobiliteit-utrecht.nl/ 

Parkmanagement Lage Weide heeft contact met Mobiliteit Utrecht  om ook de werkgevers en werknemers 
van Lage Weide te betrekken in een duurzame arbeidsmarkt in de regio Utrecht.  

Mobiliteit Utrecht heeft in haar netwerk ervaren en gecertificeerde loopbaanadviseurs die het 
ONTWIKKELADVIES uitvoeren. Het voordeel van deze adviseurs is dat zij de arbeidsmarkt in de regio 
goed kennen en ingangen hebben in het netwerk. Uiteraard kun je ook buiten Mobiliteit Utrecht een 
loopbaanadviseur benaderen. 


