
FAQ ontwikkeladvies 

 

Van wanneer tot wanneer loopt de regeling? 

De regeling van 1 december 2020:  Nieuwe ontwikkeladviestrajecten kunnen worden 

geregistreerd tot en met 31 maart 2021 17.00 uur. Maar let op: tenzij het aantal registraties 

eerder het maximum aantal bereikt heeft, sluit het portaal ook eerder! (in augustus was dit na 

ongeveer 5 weken) 

 

Is er een subsidieplafond? 

Er is een subsidieplafond van 50.000 aanvragen. De subsidieaanvragen worden behandeld op 

volgorde van ontvangst, waarbij alleen volledige subsidieaanvragen in behandeling worden 

genomen. 

 

Wie komt voor de subsidieregeling in aanmerking? 

Iedereen vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd met een band met de Nederlandse 

arbeidsmarkt in aanmerking voor een ontwikkeladvies. Mensen die (nog) aan het werk zijn, 

inclusief zzp’ers en zelfstandig ondernemers, als mensen die geen werk meer hebben. Feitelijk 

moet je een BSN-nummer hebben om in aanmerking te komen. 

 

Ik ben (deels) ziek/ ontvang uitkering (WW/ DWI/ Sociale dienst) maar wil wel graag 

meedoen met het ontwikkeladvies. Kan dat? 

Ja, dat kan.  

Uiteraard wordt wel van je verwacht dat je de opdrachten doet. Je haalt het meest uit het traject 

als je er zelf ook tijd aan besteedt. 

 

Wat is er nodig voor de subsidie aanvraag? 

Voordat wij samen starten met het traject, registreer ik traject op de website van ontwikkel-

adviesportaal. Daarbij heb ik je naam, het e-mailadres en je geboortedatum nodig om je op te 

geven en heb ik een kopie (na origineel gezien) ID nodig, voor het BSN nummer.  

 

Na de registratie ontvang jij als deelnemer een mail, waarmee je registratie moet bevestigen. Pas 

na deze bevestiging is je deelname definitief.  

Na deze bevestiging ontvang ik een registratiecode. Deze code is bedoeld om bij te houden 

hoeveel lopende trajecten er zijn aangemeld. En zo weten we ook direct of er nog ruimte is om 

deel te nemen aan het ontwikkeltraject. 

 

Daarnaast zijn er vanuit de rijksoverheid documenten beschikbaar gesteld om te gebruiken 

tijdens het traject. 

 

Waarom moet mijn BSN en een kopie van mijn identiteitsbewijs aanleveren? 

Om te controleren of deze subsidieregeling aan de juiste mensen wordt uitgekeerd, is een 

controle nodig. Het Persoonlijk Ontwikkeladvies is een advies op maat. Omdat ik als coach de 

aanvraag doe, heb ik deze gegevens nodig. Je kopie en BSN worden beveiligd opgeslagen en na 

de verplichte bewaarperiode gewist en vernietigd. 

 
Wat is een arbeidsmarktscan? 

De arbeidsmarktscan brengt de arbeidsmarktpositie van de jou als deelnemer in kaart. En helpt bij 

de situatieschets om duidelijk te krijgen ‘wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik’. Daarbij kan ander, 

kansrijk werk aan de orde zijn al dan niet door middel van een overstap naar een andere sector of 

ander soort takenpakket. 



• De scan meet een breed beeld van competenties, drijfveren en leervermogen. Dit is het 

profiel van jou. Dit profiel wordt gematcht met het op gelijke wijze opgebouwde profiel 

van kansrijke arbeidsmarktopties; 

• De scan is digitaal en heeft een digitale terugkoppeling die gebruiksvriendelijk is voor mij 

als loopbaanadviseur en jou als deelnemer; 

• De scan is wetenschappelijk gevalideerd en wordt reeds minimaal drie jaar in de praktijk 

toegepast. 

 

Wat zijn de andere verplichte documenten vanuit de overheid? 

Voor het traject zijn er 2 formulieren die we invullen en ondertekenen, die ik nodig heb voor de 

aanvraag van de subsidie 

a) Toestemmingsverklaring verwerking persoonsgegevens: op dit formulier teken je dat 

je akkoord gaat dat binnen 2 jaar, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

(SZW) je mag benaderen (en dat je meewerkt) aan: inzage in je ontwikkelplan en 

gespreksverslag (voor controle). En dat je benadert kan worden voor 

onderzoeksdoeleinden (door het ministerie ingeschakeld onderzoeksbureau) en dat je 

daaraan  meewerkt. Met als doel te peilen wat het heeft opgeleverd. 

 
b) Prestatie verklaring: hiermee verklaar je de data en uren die gepland hebben voor het traject 

en dat er bepaalde onderwerpen aan bod zijn gekomen. 

 

Daarnaast zijn er 2 formulieren die opgevraagd kunnen worden om een kwaliteit check te doen 

van het ontwikkeladvies traject. 

• Gespreksverslag met onderwerpen: situatie schets, persoonsprofiel, toekomstoriëntatie en 

overige relevante punten. 

• Ontwikkelplan: concrete acties voor vervolg stappen. 

 

Wie krijgt de verslagen van het traject te zien? 

Heel simpel: alleen jij krijgt de verslagen te zien. De overheid kan wel contact met je opnemen of 

je daadwerkelijk bij mij een traject hebt gevolgd. Ze vragen nooit naar de inhoud van het traject 

en het advies. 

 

Waarom is deze subsidieregeling in het leven geroepen? 

De coronacrisis vergt het uiterste van werkend Nederland. De afgelopen maanden zijn er reeds 

grote investeringen gedaan om de werkgelegenheid zo veel mogelijk op peil te houden. Ter 

ondersteuning van de inspanningsverplichting voor werkgevers die in aanmerking komen voor 

NOW 2.0 om hun werknemers te stimuleren om aan bij- of omscholing te doen, komt het kabinet 

met een crisispakket NL Leert Door waarvoor in totaal 50 miljoen euro beschikbaar is. Subsidie 

voor ontwikkeladvies maakt onderdeel uit van dit crisispakket. Daarnaast is er vanaf het najaar de 

mogelijkheid (online) scholingsactiviteiten te volgen. 

 

Voordat mensen aan scholing beginnen, moeten mensen eerst hebben nagedacht over hoe ze 

hun eigen toekomst voor zich zien. Waar liggen voor hen de mogelijkheden, waar zijn vacatures 

of is ondernemerschap een optie, en hoe zijn zij daarop voorbereid? Omdat dat voor een van de 

arbeidsmarkt lastiger is om daar tijdig over na te denken en tot handelen over te gaan. Om hen te 

ondersteunen, stelt het kabinet ontwikkeladviezen kosteloos beschikbaar. 

 


