
Kosteloos persoonlijk ontwikkeltraject bij Nieuwe Sporen
Maakt u zich zorgen over uw werk of bedrijf? In deze onzekere tijden is het best spannend hoe de toekomst van uw 
loopbaan eruitziet. Misschien moet u op zoek naar een andere baan. Of bent u gedwongen om uw werk anders in 
te gaan vullen. Het kan natuurlijk ook zijn dat de coronacrisis u tot inzichten heeft gebracht over uw werk. U voelt 
eindelijk de ruimte om naar andere mogelijkheden te kijken. Wat de reden ook is, wij nodigen u van harte uit om 
samen met ons uw loopbaanmogelijkheden te onderzoeken. Kosteloos!

Nederland Leert Door
Vanaf 1 augustus kunt u bij Nieuwe Sporen een persoonlijk ontwikkeltraject volgen dat vergoed wordt door de 
overheid. Dit traject maakt deel uit van het corona-maatregelenpakket ‘Nederland Leert Door’. Alle werkzoekenden 
en werknemers die mogelijk een loopbaanstap willen/moeten maken, komen hiervoor in aanmerking. Er zijn geen 
voorwaarden aan verbonden. Behalve dan dat u het traject volgt bij een gecertificeerd loopbaanbureau,  
zoals Nieuwe Sporen.

Hoe helpen wij u?
Een stap maken in uw loopbaan is makkelijker als u passende scholing volgt. U verbetert daarmee uw 
arbeidsmarktpositie en u voelt zich beter toegerust. Maar u moet dan natuurlijk eerst weten wat u wilt, en waar 
uw kansen en mogelijkheden liggen. We beginnen daarom met een loopbaanscan en arbeidsmarktonderzoek. 
Vervolgens maken wij voor u een passend ontwikkeladvies, waarvan ook een online scholingsactiviteit deel uitmaakt. 
Uiteraard kunt u met ons advies naar eigen inzicht uw loopbaanstappen bepalen. In elk geval heeft u een goed 
startpunt, waarmee u straks sneller de overstap maakt als dit nodig is.

Heeft u vragen over het ontwikkeltraject ‘Nederland Leert Door’? 
Bel 024-3607034 of mail ons op office@nieuwesporen.nl

INCLUSIEF 
ONDERNEMERS 
NETWERK 

ION

Nieuwe Sporen
Sint Annastraat 50
6524 GE Nijmegen
u 024 360 70 34
i office@nieuwesporen.nl
p www.nieuwesporen.nl

 Nijmegen  Arnhem  Ede  Den Bosch  Eindhoven  Venlo  Rotterdam  Den Haag

https://nieuwesporen.nl/dienstverlening/arbeidsdeskundig-onderzoek/
https://nieuwesporen.nl/dienstverlening/outplacement-van-werk-naar-werk/
mailto:office@nieuwesporen.nl
mailto:office@nieuwesporen.nl
http://www.nieuwesporen.nl

