
Persoonlijke ontwikkeling is uiterst belangrijk. Vooral in deze tijd, waarin er een grote 

krapte is op de arbeidsmarkt en je het maximale uit je medewerkers wilt halen. 

Dankzij de regeling ‘NL Leert Door met inzet van Sectoraal Maatwerk’ maak je nu 

tegen zeer gunstige voorwaarden gebruik van begeleiding- en ontwikkeltrajecten voor 

jouw medewerkers. Lagarde & You Loopbaanontwikkeling, Thaeles en BenVitaal is door 

LimburgLeert.nl geselecteerd als de drie aanbieders om voor Limburgse werknemers 

loopbaantrajecten uit te voeren.

 

We hebben alle informatie speciaal voor jou op een rijtje gezet 

Investeer nu in
de persoonlijke groei 
van jouw medewerkers

LimburgLeert.nl sectoraal maatwerk wordt georganiseerd en geïnitieerd door:

c hhhhh eeee cccc kkk  &&&&&  cc hhh aa nnnnnn ggg eeee !!!

https://limburgleert.nl/werkgevers


Over LimburgLeert
LimburgLeert.nl is een platform waar Limburgers terecht kunnen voor een groot aanbod online 
cursussen, opleidingen en loopbaanadvies. Het platform geeft direct toegang tot cursussen, trainingen 
en scholingstrajecten- en begeleidingstrajecten. Door middel van de subsidieregeling NL Leert Door met 
inzet van Sectoraal Maatwerk kunnen we tegen gereduceerde tarieven volledige trajecten aanbieden. De 
aanvraag voor de subsidie NL Leert Door met inzet van Sectoraal Maatwerk is aangevraagd door de LWV 
en de coöperatie Leo Loopbaan.

Gratis Mijn Limburgleert account

Ter ondersteuning krijgt elke deelnemer gratis een persoonlijk Mijn LimburgLeert account. Deze blijft ook 

na het traject beschikbaar voor de deelnemer, inclusief allerlei gratis workshops, eLearnings en tools. 

Ongeacht welk traject de deelnemer doorloopt. Zo geven we invulling aan een ‘leven lang ontwikkelen’ 

en duurzame inzetbaarheid. 

Maak NU gebruik van de regeling en meld ook jouw medewerkers aan!

Dankzij de subsidieregeling ‘NL Leert Door met inzet van Sectoraal Maatwerk’ bieden we de trajecten 

tegen hoge kortingen aan. Nieuwsgierig geworden naar wat wij voor jouw medewerkers kunnen 

betekenen? Ga voor alle informatie, mogelijkheden en aanmelden naar Limburgleert.nl/

werkgevers of neem contact met ons op.

Persoonlijk ontwikkeladvies 

Op basis van persoonlijke 

ontwikkeladviesgesprekken en een 

arbeidsmarktscan krijgt jouw medewerker meer 

inzicht in zijn eigen persoonsprofiel. Denk hierbij 

aan competenties, kwaliteiten en vaardigheden. 

Elke deelnemende werknemer krijgt 4 uur 

gesprekstijd bij een erkend loopbaanadviseur. De 

inhoud van deze gesprekken wordt individueel 

bepaald en gaat primair over hun rol binnen 

jouw bedrijf. Het traject wordt afgerond met het 

ontwikkeladvies waarin de concrete stappen en 

acties worden geformuleerd die jouw medewerkers 

kunnen gaan zetten.

Kosten

De kosten van een ontwikkeladvies zijn in boekjaar 

2021 fiscaal aftrekbaar. Na aftrek van subsidie zijn 

de kosten:

 € 412,50 excl. btw.  (53% subsidie)

Begeleidingsactiviteit 

Dit persoonlijk traject is gericht op het behouden 

van het huidig werk of het verkrijgen van ander 

werk voor de deelnemer. Elke deelnemende 

werknemer wordt begeleid door een erkend 

loopbaanadviseur en omvat één of meer van de 

volgende activiteiten:

• advisering

• coaching

• organiseren

• bemiddeling.

We bieden zowel kort- als langdurige 

begeleidingsactiviteiten aan (5 of 10 uur). 

Kosten

De kosten van een begeleidingsactiviteit zijn in 

boekjaar 2021 fiscaal aftrekbaar. Na aftrek van 

subsidie zijn de kosten:

kort traject: € 494,- excl. btw.  (40% subsidie)

lang traject: € 738,- excl. btw. (47% subsidie)

Ons aanbod
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