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Ben je ouder dan 18 en raak je je baan kwijt of ben je daar bang voor?
Of wil je wel eens iets anders en denk je dat dit hèt moment is?
Ben je in loondienst of ZZP-er?

Meld je dan nu aan voor een GRATIS ontwikkeladvies bij 
HERMAN BOLHUIS LOOPBAANCOACH!

De doelgroep is dit keer afgebakend: het is alleen beschikbaar voor mensen 
met een opleidingsniveau tot en met mbo 2. Je komt als deelnemer dus 
alleen in aanmerking als je geen opleiding hebt of basisonderwijs, vmbo, 
mbo 1/ mbo entree of mbo 2 hebt afgerond. Een afgeronde havo- of 
vwo-opleiding voldoet hier niet aan.

Wat is het?
Herman Bolhuis voert als erkend loopbaanadviseur vier gesprekken met je, 
waarin aspecten als kwaliteiten, vaardigheden, competenties, opleidingen 
enzovoort aan de orde komen. Ook wordt gekeken naar een toekomst-oriëntatie 
aan de hand van een arbeidsmarktscan. Aan de hand hiervan wordt een duidelijk 
en realistisch ontwikkelplan opgesteld, waarin verschillende acties aan de orde 
komen: wat, wanneer, wie is verantwoordelijk, enzovoort.

Wat kost het?
Doordat het Ministerie van SZW het traject van € 700,-- volledig subsidieert in het 
kader van de regeling NL Leert Door, kost het je helemaal niets.

Wat moet je doen?
Stuur snel een mail naar info@hermanbolhuisloopbaancoach.nl en 
alles wordt geregeld!
Heb je nog vragen? Bel Herman Bolhuis op 06 5759 1565.
Maar wees er snel bij, de regeling is beperkt en op=op!

Een GRATIS Loopbaan Ontwikkeladvies!



Programma Ontwikkeladvies “NL Leert Door” 
voorjaar 2022.

Intake:

- Kennismaking en registratie
- Uitleg doel Ontwikkeladvies en programma
- 1e opdracht: de levenslijn
- Huiswerk: wat vinden anderen van jou?

2e afspraak:

- Wie ben ik?
- Huiswerk: wat geeft je energie en 
 wat kost je energie?
- Huiswerk: Beroepskeuzeprofieltest

3e afspraak:

- Wat kan ik en wat wil ik?
- Bespreken:
- Wat geeft je energie en wat kost je energie
- Wat vinden anderen van jou?
- Wat vind ik belangrijk?
- Huiswerk: presenteer jezelf en actieplan

4e afspraak:

- Hoe kom ik daar?
- Presenteer jezelf
- Je favoriete baan
- Actieplannen: 
  o oriënteren, 
  o opleidingen, 
  o solliciteren
- Afsluiting


