
 

45 plussers 

Het Ontwikkeladvies is een gesubsidieerd loopbaanadvies dat onderdeel is 

van het Actieplan Perspectief voor 45-plussers van het Ministerie van 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het doel van het Ontwikkeladvies is dat 

het deelnemers stimuleert om de regie over hun verdere loopbaan in eigen 

handen te nemen. 

 

RBC-Consultants 

Als bureau helpen wij mensen en organisatie met veranderen en presteren. 

Een goed loopbaanbeleid en – perspectief zijn onmisbaar om mensen te 

motiveren, te behouden in een markt waarin goede arbeidskracht schaars is 
Wij zijn gepokt en gemazeld in deze materie en zijn één van de uitvoerende 

partijen die voldoet aan de kwalificaties zoals gesteld door het Ministerie van 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Wilt u, of uw medewerker(s) meedoen 

aan dit traject neem dan contact met ons op. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Gratis Ontwikkeladvies 

                          Inventariseer nu je mogelijkheden voor in de toekomst 

 

Groningerstraatweg 62 

8921 TS Leeuwarden 

T.058-2660304 

www.rbc-consultants.nl 

info@rbc-consultants.nl 

KvK 01078478 

gecertificeerd door: 

nobco/lloyds/crkbo 

 Ontvang je deze folder digitaal? 

 Je kunt nu hier INSCHRIJVEN 

http://www.rbc-consultants.nl/
mailto:info@rbc-consultants.nl
https://rbc-consultants.nl/Inschrijvingsformulier-Ontwikkelingsadvies/


Ontwikkeladvies voor 45-plussers 

 
Je bent 45 plusser. Denk je wel eens na over je baan? Over je kwaliteit van werken 

(en dus van je leven?). Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil je 

graag helpen om na te denken over je verdere loopbaan en over wat zowel obstakels 

als mogelijkheden zijn om werkend je pensioenleeftijd te bereiken. Vragen zoals: 

wat moet ik doen om de AOW-leeftijd werkend te bereiken? Hoe kan ik werken leuk 

houden? Wat voor soort werk wil en kan ik de komende jaren doen?  

 

Voor antwoord op die vragen kun je nu gratis deelnemen aan “Het Ontwikkeladvies” 

om je zelf meer regie en handvatten te geven over je loopbaan en daarmee je 

inzetbaarheid op de arbeidsmarkt te verbeteren. Gratis? Ja, geheel gratis. Wij zijn 

als bureau gekwalificeerd om deze Ontwikkeladviezen te verstrekken. Wij sturen de 

rekening naar het Ministerie, die betaalt voor jou. 

 

Dit zijn de voorwaarden om mee te kunnen doen 
 

Je bent 45 jaar of ouder  

• je werkt minimaal 12 uren  

• je mag niet (ziek zijn) in de ziektewet zitten 

• je zit niet in een ontslagprocedure, reorganisatie, of re-integratietraject  

 

Je kunt het advies individueel aanvragen, dus buiten je werkgever om. De aanvraag 
kan ook via je werkgever lopen. Wat jij maar wilt. Het adviesrapport wordt jouw 
persoonlijke eigendom en wordt niet aan anderen verstrekt. 
 

Wat houdt het Ontwikkeladvies in? 
 

1. Je krijgt een uitgebreid rapport. Daarin staat het volgende: 

• Jouw persoonlijkheidsbeschrijving (karakteristieken en drijfveren), 

• Je talenten (met mensen en taken),  

• Je persoonlijke groeimogelijkheden (met mensen en taken),  

• Je persoonlijke communicatiestijl (sterkten en valkuilen),  

• Je persoonlijke stijl in de werkomgeving (wat werkt en wat niet voor jou),  

• Stressbestendigheid, hoe zie  jij jezelf en wat zijn je basisbehoeften.  

• Daarnaast brengen we ook nog 16 competenties van je in beeld 

 

2. Een uitgebreide bespreking van je rapport en advies voor acties die je zou 

kunnen nemen 

 

 

 

Lijkt dit jou een geweldige mogelijkheid?  Doe dan nu het volgende: 
 

Kijk op  onze website bij  ‘gratis ontwikkeladvies’  en vul  het  deelnameformulier in  

(ons bellen mag ook : 058 2660304); 

 

Naar aanleiding van je aanvraag krijg je van ons een uitnodiging om langs te komen 

op ons kantoor in Leeuwarden 

 

Je vult op ons kantoor een aantal vragenlijsten in, wij maken meteen het rapport 

voor je gereed en bespreken het Ontwikkeladvies  uitgebreid met je. Daarna krijg je 

het meteen mee naar huis. Je investeert ongeveer 3 uren van je tijd. Het kan ook op 

avond, als dat beter voor je uitkomt. 

 

Kun je ons niet bezoeken (afstand) dan krijg je een setje formulieren per mail, deze 

vul je in en stuur of mail je retour. Zijn deze volledig ingevuld dan ontvang je per mail 

inlogcodes om de vragenlijst behorende tot het Ontwikkeladvies in te kunnen vullen 

op je computer. Heb je dat gedaan dan sturen we je per mail het rapport 

Ontwikkeladvies, en wordt de inhoud ervan telefonisch uitgebreid met je besproken. 

 

In het Ontwikkeladvies  staan kort en bondig een aantal acties beschreven die je op 

de korte en/of de lange termijn kan inzetten om je mogelijkheden om aan het werk 

te blijven te vergroten, of je werk te veraangenamen tot aan je pensioen. Maar 

misschien wil je veel liever opteren voor nog eens iets geheel anders.  

 

Naast de inhoud van het rapport, komt in het (telefonische) gesprek aan de orde: 

• situatieschets en bewustwording van je eigen situatie  

• je toekomstperspectieven  

• je persoonsprofiel  

• toekomstoriëntatie;  
 

Dit gesubsidieerde traject is een buitenkans om -gratis- volledig te worden 

geïnformeerd over je kwaliteit van leven en werken. En dus je mogelijkheden in de 

toekomst Zolang er nog budget beschikbaar is in 2019 kun je er gebruik van maken.  

 

Wacht niet te lang, er is ontzettend veel belangstelling voor! Tot binnenkort? 

 

Rutger Boelsma,    

(RBC-Consultants, Leeuwarden) 

 

 


