
‘Verlangen naar gezonde werkdruk’

WAAROM ZOU JE (NIET)?
- Twijfel je over je studiekeuze?
- Ben je op zoek naar ander werk?
- Wil je weten waar de beste mogelijkheden en                  
kansen in de toekomst liggen?
- Wil je graag een training of cursus doen?

Maar weet je nog niet precies hoe je dit aanpakt 
of welke keuzes je kunt maken?

HOE ZIET HET TRAJECT ERUIT?
Je krijgt 4 gesprekken met een loopbaancoach 
en aansluitend een advies. 
We onderzoeken wat je leuk vindt, waar je goed 
in bent, waar je wel en geen energie van krijgt, 
waar je nog in kunt groeien en ook wat je juist 
niet wilt.

LOCATIE
De gesprekken kunnen in overleg plaatsvinden 
bij ons op kantoor in Hengelo of Zwolle of 
eventueel bij  jou thuis.

Ben je 18 jaar of ouder, heb je geen opleiding of basisonderwijs, VMBO, MBO-1 of 2 afgerond?
Dan kun jij je hiervoor aanmelden!

Het ontwikkeladviestraject is onderdeel van de STAP regeling. STAP staat voor 
Stimulans Arbeidsmarktpositie. De overheid geeft vanaf 1 april 2022 € 700,- subsidie 

voor een gratis ontwikkeladvies via een NOLOC erkende loopbaanadviseur. 
Kijk voor uitgebreide informatie op www.rijksoverheid.nl

WAT WORDT ER VAN JOU VERWACHT?
- Inzet en motivatie
- Afspraken nakomen

Gratis ontwikkeladvies traject

Samen kijken we waar jouw kansen 
liggen, wat jouw sterke-en minder 
sterke kanten zijn en hoe je nieuwe 
mogelijkheden kunt bereiken.

Re-integratiebureau De Overstap
Pasmaatweg 21
7556 PH Hengelo

074-2509002
info@overstap.nl
www.overstap.nl

Specialisaties:
Ambulante Begeleiding
(Loopbaan) coaching
Outplacement
Re-integratie

AANMELDEN
Dat kan via info@overstap.nl

Wil je graag nog meer informatie dan kun je 
bellen met Hedwig Meen via 06-1413 1825

Er zijn 15.000 trajecten beschikbaar en 
hiervoor geldt op=op. Vorig jaar was het 
maximum voor ontwikkeladvies binnen één 
dag bereikt.
Voorkom teleurstelling door je alvast aan te 
melden.

Startdatum is 1 april 2022
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