Leergang
Loopbaanadvies

Zin om jezelf te scherpen?
Slimmer te worden?
Dit is het moment!
Jouw STAP-budget
besteed je bij Into Academy.
Kies jouw leergang
Loopbaanadvies
ter waarde van € 1529,Je betaalt nu € 0,- dankzij
jouw STAP-budget.

Inleiding

FAQ

Wist jij dat jij € 1.000,- krijgt van de Nederlandse overheid om
te besteden aan jouw ontwikkeling? Dat heet de STAP-subsidie
en staat voor STimulering Arbeidsmarkt Positie.

Hoe vraag je STAP-budget aan?

En nu heb ik geweldig nieuws voor jou.
• Heb je tenminste hbo werk- en denkniveau? Zin om jezelf te ontwikkelen?
• Je ontvangt dit jaar € 1.000,- ontwikkelsubsidie van de Nederlandse overheid.
Deze subsidie mag je inzetten voor een leergang naar keuze.
Er zijn wel een aantal voorwaarden voor het aanvragen van STAP-budget.
• Bijvoorbeeld dat je 18 jaar of ouder bent en dat je nog geen AOW ontvangt.
• Ook moet de training, leergang of cursus in het STAP-scholingsregister staan
en nog niet zijn gestart op het moment dat het STAP-budget wordt aangevraagd.
• De aanvraag dient minimaal 4 weken voor de start van de opleiding aangevraagd te
worden. Als de aanvraag is goedgekeurd, wordt het bedrag betaald aan de opleider.
UWV beheert de aanvragen en voert deze uit.
• Je kan jouw aanvraag indienen via stapuwv.nl.

Kies welke leergang jij wilt volgen. Doe dit voordat
je de STAP aanvraag gaat indienen, je hebt
namelijk een stap aanmeldingsbewijs nodig om
die te kunnen voltooien.

Wat zijn de tijdvakken waarin ik
de aanvraag kan doen?
Iedere twee maanden kan jij digitaal via het
STAP-portaal van het UWV jouw aanvraag doen,
stapuwv.nl/login. Zorg dat je jouw DigiD paraat
hebt. Voor dit jaar zijn er nog twee resterende
aanvraag tijdvakken:
> 1 september tot en met 31 oktober 2022
> 1 november tot en met 31 december 2022

Voldoe je aan de voorwaarden?
Dan kan jij jouw STAP-subsidie inzetten voor één van onze leergangen! Geweldig nieuws toch?
Welke leergang kies jij?
Leergang Professioneel Presenteren, Krachtig Communiceren, Aantrekkelijk Schrijven,
Persoonlijke Ontwikkeling of Loopbaandvies.
In deze brochure lees je alles over de leergang Loopbaanadvies.
Je kan ook op intoacademy.nl/stap terecht voor alle informatie. Liever persoonlijk contact?
Natuurlijk mag je ons ook bellen via 033 752 01 61
Ik zie je graag binnenkort live in de Academy!
Warme groet,
Ingrid Nagel
Directeur

TIP
Zorg dat je direct 1 september of 1 november
jouw aanvraag indient, zodat je niet achter
het net vist!
Lees de volledige FAQ hier

LEERGANG
LOOPBAANADVIES
Heb jij weleens het gevoel dat je niet in je kracht staat? Het gevoel
dat er meer in je zit dan er nu uitkomt? Het gevoel dat je een groot
deel van je talenten nog niet benut? Het gevoel dat je leegloopt
op je werk in plaats van energie krijgt van je werk? Je kunt meer, je
wilt meer, maar het komt er niet uit.
De eerste stap naar verandering begint bij jezelf. Zijn er stappen te
zetten binnen je huidige werk? Of zijn er voor jou wellicht stappen
te zetten naar een andere baan? Ben jij ook toe aan verandering in
je werk? Aan een volgende stap in je werk? Of een verandering in
hoe je je werk inricht.
Wil jij niet langer zelf aanmodderen maar onder professionele
begeleiding een plan maken dat werkt voor jouw loopbaan. Wil je
meer gebruik maken van je sterke punten en vanuit je kracht gaan
werken en leven? Samen gaan we aan de slag om jouw talenten,
dromen en next step vorm te geven.

Hoe werkt het?
Deze leergang bestaat uit een live training Talent ontdekt en
een-op-een loopbaancoaching. Je krijgt ook een cadeau. De
videocursus Meer Richting Aan Je Leven, inclusief digitaal
werkboek. De training volg je bij Into Academy, in een groep van
maximaal acht deelnemers. De training start met een e-learning,
dit kost je 30-60 minuten voorbereidingstijd. Hierna volg je de
live training van 8.45 - 12.30 uur in kleine groep. Zo heeft de
trainer alle aandacht voor jou. Loopbaancoaching bestaat uit
3 een-op-een gesprekken van 1 uur met een loopbaancoach,
waarin verschillende methodieken worden gebruikt om zicht
te krijgen op je talent, droom en je next step. De gesprekken
vinden plaats bij Into Academy, in Bunschoten.
Wat gaan we doen tijdens loopbaancoaching?
• Je ontdekt je talenten en leert hoe je ze goed in kunt zetten.
• Je maakt een DISC® persoonlijkheidsanalyse, zodat jij inzicht
krijgt in jouw gedrag en dat van anderen.
• Je maakt je droom en volgende stap in je loopbaan zichtbaar.
Vanuit de 3 rollen van Walt Disney (dromer, realist en criticus)
ga jij ontdekken wat je echt wilt, je weet hoe je daar komt met
haalbare stappen en je bent voorbereid op obstakels die je
onderweg tegenkomt.
• Je brengt focus aan, zodat jij de regie kunt pakken in je
loopbaan.
• Je leert hoe je energie geeft aan de dingen waar jij invloed op hebt.
• Je maakt een concreet actieplan voor jouw next step.

Training Talent ontdekt
Na de training Talent ontdekt
• Heb je een top vijf van jouw talenten in handen
en spreekt dit uit.
• Doe je de ontdekking van waar je nu staat
en of dat past bij wat je nu doet.
• Heb je de basis voor jouw ‘mission statement’
waarin jij formuleert wie je bent, wat je belangrijk vindt
en wat je doel is.
Review
“In de training Talent ontdekt heb ik ontdekt wat voor talenten ik
heb en dat ik mag shinen!”
- Miryam Come
Meer informatie over de training Talent ontdekt en data wanneer
jij de training kan volgen?
Scan de QR-code

1

CADEAU - BONUSTRAINING

Meer Richting Aan Je Leven
(videotraining)
Na de training Meer Richting Aan Je Leven heb je het
zelfvertrouwen, de strategieën en een uniek talentenprofiel om
je leven te transformeren. Neem en houd de regie over jouw
levenskoers!
• Jouw top 5 talenten kraakhelder
in 65 (!) bladzijden werkboek (digitaal).
• Onze meest waardevolle opdrachten
uit 10 jaar trainingen ‘Ontdek talent’.
• Ontdek met een unieke combinatie van onze 7 lessen
jouw ideale omgeving om te groeien.
• De lessen uit je kindertijd
en wat ze voor jouw richting betekenen.
• Waarom je ‘gevoel volgen’ niet genoeg is
om de regie te pakken én te houden.

+

Op jouw tempo werk je de online cursus helemaal door.
Met het (printable) digitale werkboek en de online video’s
ben jij in staat om weer grip te krijgen over jouw levenskoers.
Meer informatie over de training Meer Richting Aan je Leven?
Scan de QR-code

Inschrijven
Wil je de Leergang Loopbaanadvies graag volgen?
Leuk, schrijf je in.
Tarief
De leergangen kennen een waarde van € 1529,- inclusief 21%
btw. Je betaalt nu € 0,- dankzij jouw STAP-budget.
Ontmoet ons en stel jouw vragen. Wanneer?
Check de site voor actuele data.
Liever even bellen? Bel Kim via 033 737 04 59.
Telefonisch bereikbaar op maandag tot en met donderdag van
8.30 uur tot 11.30 uur.
Locatie
Into Academy
De Kronkels 5a
3752 LM BUNSCHOTEN
Meer informatie

We zien uit naar je komst!
Een echte eye-opener was dat dingen die
voor mijzelf nietszeggend zijn juist natuurlijke
kernkwaliteiten zijn. Het belangrijkste inzicht die ik
kreeg was door te kiezen (trechter) blijft er een kern
over! Als ik ga leven vanuit de kern kom je in de
FLOW van plezier en positieve energie. Het leek wel
een training schatgraven, zo leuk!
- Karin (achternaam bij ons bekend)

