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RBC- Consultants 

 “ wij helpen mensen en organisaties met veranderen en presteren” 

 
 

Je bent 45+. Herken je dit? 
 
Vraag jij je nu wel eens af hoe je huidige werk er over 10 jaar uit zal zien? Kun jij je huidige werk tot de 
nieuwe AOW leeftijd wel volhouden?? Hoe kun jij je werk leuk houden? Zou je misschien niet eens iets heel 
anders willen? Wat zijn dan de mogelijkheden? En welke stappen moet je nemen? 
Het ontwikkeladvies voor 45 plussers biedt de mogelijkheid om, in een veilige omgeving en zonder 
verplichtingen, op het kantoor van RBC Consultants in Leeuwarden, over dit soort vragen na te denken en 
een plan te maken voor de toekomst. 
 
Is het ook iets voor jou?  
 
Ben je 45 plusser? Dan kun je gebruikmaken van het 
ontwikkeladvies. Je krijgt dan kosteloos, persoonlijk en op 
maat gemaakt advies van RBC Consultants. In een 
tijdsbestek  van vier uren, zullen je persoonlijke kwaliteiten, 
behoeften, vragen, zorgen en kansen centraal staan. Na het 
volgen van het ontwikkeladvies heb je meer zicht op wat de 
toekomst voor je brengt en hoe je hier zelf invloed op kunt 
uitoefenen. Je zult een breder beeld hebben van wat je wilt, 
kunt en wat de mogelijkheden zijn om te zorgen dat je 
werkend- en op prettige wijze- je AOW leeftijd gaat bereiken. 
 
Deelname is vrijwillig en in een veilige omgeving.  
 
Deelname aan het ontwikkeladvies is volledig op vrijwillige basis. Wat tijdens het ontwikkeladvies wordt 
besproken blijft een zaak tussen jou en ons. Je werkgever wordt dus niet geïnformeerd over je deelname 
en de resultaten van het advies Je mag zelf weten of je het later met je manager bespreekt of niet. 
 
Wat moet je doen om gebruik te maken van het ontwikkeladvies?  
 
Eigenlijk heel weinig. De belangrijkste stap is dat je je bij ons nu gaat aanmelden. De aanvraag van de 
subsidie wordt door ons gedaan. Dit waardevolle advies kost je dus, behalve je tijd, helemaal niets maar 
vertegenwoordigd wel een waarde van € 600! Liever in de avond uren of op zaterdag langskomen is een 
mogelijkheid. Het ontwikkeladvies kan ook volledig digitaal en telefonisch worden gerealiseerd als je te ver 
weg woont om op ons kantoor in Leeuwarden langs te komen. Persoonlijk langskomen heeft wel onze 
voorkeur. Je kunt je inschrijven op. Na inschrijving ontvangen zo spoedig mogelijk bericht. Het 
ontwikkeladvies is een initiatief van het Ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid. 

 
Meld je nu aan op:  https://rbc-consultants.nl/Inschrijvingsformulier-Ontwikkelingsadvies/ 

Of via de website: www.rbc-consultants.nl.  
Bellen mag ook op 058-2660304 
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