
Wij wijzen jou graag op een hele mooie kans:
het  vervolg op het  Nederland  Leert  Door  Ontwikke-
ladvies. Dit zegt jou wellicht niets. Maar het houdt 
kortgezegd in dat de overheid 80.000 mensen een 
subsidie biedt voor een online scholings- of omscho-
lingstraject. De online trajecten kun je rechtstreeks 
volgen bij een selectie opleiders. Gratis scholing én   
ontwikkeling!

Er zijn meer dan 600 mogelijkheden om uit te kiezen!
Perfect dus om jouw kennis en skills verder te ontwik-
kelen.

Dat geeft jou een voorsprong op de arbeidsmarkt of 
het is een stap naar een nieuwe carrière.
80.000 plaatsen klinkt als plenty maar OP = OP.

WEES ER SNEL BIJ!

EMPOWER YOU!

GRATIS EN ONLINE
SCHOLING & ONTWIKKELING
TOT  WEL  € 1.000,-

ONTWIKKEL IN
2021

Speciaal voor 
wie 2021

vliegend wil
starten!

Ga naar:
https://vindjeupdate.hoewerktnederland.nl/

Kies bij ‘Vind je update’ de training die jouw loop-
baan een boost geeft.

Check ook op de website van de opleider zelf of er 
nog plek is. Zo ja, geef je direct bij de opleider op.

De opleider handelt de aanmelding voor jou af.

Vind je het lastig om te kiezen welke scholing bij jou 
past? Wij helpen je graag verder. EmpowerYou 
heeft een online programma ontwikkeld. Jij krijgt 

gratis toegang tot de e-learning Werkoriëntatie.

Neem contact met ons op!

Tip ook je collega’s over deze scholingssubsi-
die! Informeer jouw HR/P&O afdeling: op onze 
website vinden zij meer subsidie-mogelijkhe-
den.

KIJK OP:
https://www.empoweryou.nl/coaching/vierontwikkelsubsidiesleven-lang-leren/

Jouw
nieuwsgierigheid

is de 
sleutel tot

loopbaansucces 

600+ scholings- of 
ontwikkelingsopties

studiebelasting
van 8 tot 240 uur

studieduur van
1 tot 24 weken

EmpowerYou laat jou de regie pakken over 
jouw loopbaan en ontwikkeling

Wij leren jou kijken vanuit nieuwsgierigheid 
en plezier. Zo kom je in jouw natuurlijke 
kracht! Onze ervaren coaches staan voor je 
klaar. Samen brengen we alle uitdagende 
loopbaanopties in kaart zodat jij jouw 
ideale baan crëert. 
Wij werken samen aan jouw duurzame 
toekomst!


