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Wat maakt 'NL Leert Door' bijzonder?

'NL Leert Door, Sectoraal Maatwerk' draagt bij aan het werkgeluk van zorg- en
welzijnsprofessionals. Met dit project krijgen medewerkers begeleiding en een
ontwikkeladvies mét scholing of opleidingen. Zo kunnen professionals in Zorg en
Welzijn zich verder ontwikkelen in het vak. 

Deelname aan NL Leert Door verhoogt de kansen op de arbeidsmarkt voor de baan
die het beste bij hen past. Én het zorgt voor behoud van medewerkers voor de
sector. Met meer werkgeluk houden we samen de zorg werkbaar.



Waarom zetten wij 'NL Leert Door' in?

Wij als jouw werkgever vinden het belangrijk dat jij elke dag met plezier naar het
werk komt. De regeling 'NL Leert Door, Sectoraal Maatwerk' helpt ons daarbij.
 
Door jouw werkgeluk en die van jouw team te verhogen, willen we dat iedere
medewerker jarenlang met plezier blijft werken binnen onze organisatie. 

Dat jij elke dag met plezier naar het werk komt. Dát vinden wij belangrijk!



Wat levert 'NL Leert Door' jou op?

Elke dag met plezier naar het werk. Dat gunnen we iedereen. En daarom helpen je
graag om jouw mogelijkheden voor meer werkgeluk eens op een rijtje te zetten.
 
Met een persoonlijk ontwikkeladvies, scholing en/of begeleiding kun jij doorgroeien
naar een andere functie of je verder ontwikkelen in je huidige werk. 

Want wij vinden het belangrijk dat jij helemaal op je plaats zit bij ons!
Benieuwd welke kansen er voor jou voor het oprapen liggen? 

Meer werkgeluk



Wat levert het jou nog meer op?

Zit jij wel goed op je plek? Sluit het werk voldoende aan bij jouw talenten? 
Elke dag horen we wel iets over het werken in zorg en welzijn. Te hoge werkdruk,
het tekort aan bepaalde functies etc. Dit heeft invloed op jouw kansen op de
arbeidsmarkt.

NL Leert Door helpt jou om geluk in je werk te vinden. Dit door inzicht te krijgen in
jezelf met hulp van een professionele loopbaancoach, jouw talenten en daarbij
aansluitend een juiste opleiding of ontwikkeltraject te bieden. Zo vergroot jij jouw
kansen op de arbeidsmarkt.

Meer kansen op de arbeidsmarkt



Hoe meld je je aan?

Meld je aan bij je leidinggevende. Die zet het verder in gang.

Waar wacht je nog op? Pak de kans om elke dag met plezier naar het werk te
komen door loopbaanadvies dat inzage biedt in jezelf en een scholingstraject op
maat. 



Wat doen wij met jouw aanmelding?

Via het inschrijfformulier kunnen wij aangeven hoeveel ontwikkel/loopbaanadviezen
(of eventuele losse trajecten) wij inzetten voor onze werknemers. De regeling biedt
de volgende trajecten aan:

1.een ontwikkel-/loopbaanadvies op maat; 
2.extra begeleiding coaching op maat; 
3.een EVC-traject; 
4.(op)scholing met één van de opleidingen uit onze catalogus. 



Heb je vragen?

Stel ze nu of loop later bij me langs 


