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België



Mogelijkheden België
Werkzoekenden 
1) behoud van de uitkering; 
2) VDAB-opleidingspremie; 
3) vergoeding kosten kinderopvang; 
4) verplaatsings- of verblijfsvergoeding;
5) premie einde opleiding/ sectorpremie. 

Werkenden: 
Opleidings- en loopbaancheques
Opleidingsverlof/tijdskrediet
Opleidingskrediet/ aanmoedigingspremie



België

• Algemene (digitale) mogelijkheden: testen, workshops, on-line cursus)

• Inzet van en Loopbaancheques. Elke 6 jaar 8 uur loopbaanbegeleiding voor 
werknemers en zelfstandigen.

• Cheques te besteden bij erkend loopbaancentrum

• Leerwinkels: informatie en/of begeleiding (individueel of in groep)  bij 
kiezen opleiding en het aanpakken van mogelijke drempels



België

• https://www.vdab.be/loopbaancheques

• https://www.vdab.be/blijfleren

• https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/leerwinkels

https://www.vdab.be/loopbaancheques
https://www.vdab.be/blijfleren


Duitsland



Mogelijkheden Duitsland

1) Lernbörse (100 gratis trainingen en cursussen)
2) Opleidingskrediet (€ 1.000,- tot € 7.000,- in maandelijkse porties)
3) Opleidingspremie (‘opscholing’ in beroep, 50 % maximaal € 500,
4) Opleidingsvoucher (voor werklozen of voorkomen werkloosheid) 
maatwerk individuele beschikking;
5) Beroeps(voorbereidende) ondersteuning (inkomensafhankelijk).

Niet alleen financiele mogelijkheden



Duitsland

• Portal met alle opleidingen, links en een ondersteuningsfunctie rondom 3 
‘persona’s’: baanverlies, vastlopen in je werk, herintreder 

• Portal rondom thema’s Weten waar (link naar portals) weten wat (info), 
weten hoe (geld).

• Mogelijkheden voor telefonisch en e-mailcontact en

• In de Länder … Beratung zur Berufliche Entwicklung: 9 sessies begeleiding 
voor iedere burger op 150 locaties



Duitsland

• www.der-weiterbildungsratgeber.de

• https://www.weiterbildungsberatung.nrw/beratung/beratung-zur-
beruflichen-entwicklung

http://www.der-weiterbildungsratgeber.de/
https://www.weiterbildungsberatung.nrw/beratung/beratung-zur-beruflichen-entwicklung


Frankrijk



Mogelijkheden Frankrijk

• Transformatie van individueel leerbudget in euro’s. 
• Geregistreerde eurocredits op persoonlijke rekening 
• Hoger leerbudget voor laagopgeleiden.
• Training inkopen via een mobiele applicatie beheerd door Caisse des 

dépôts et consignations (CDC).



Frankrijk

• Koppeling scholing met middelen en guidance
• Tutorfunctie en e-guidance
• Gratis advies en ondersteuning voor werkenden en werkzoekenden 

via Conseil en évolution professionnelle (CEP) 
• Koppeling met loopbaan- functioneringsgesprekken op werk 

(bewustwording).



Frankrijk

• https://www.euroguidance-france.org/wp-
content/uploads/2017/11/Brochure-EG-Anglais-def.pdf

• https://travail-
emploi.gouv.fr/IMG/pdf/act_for_the_freedom_to_choose.pdf

• https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-public/
• www.mon-cep.org

https://www.euroguidance-france.org/wp-content/uploads/2017/11/Brochure-EG-Anglais-def.pdf
https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-public/
http://www.mon-cep.org/


Schotland



Mogelijkheden Schotland

• Individual Training Accounts (ITA) tot  £200 vergoeding 
• maximum aantal aanvragen mogelijk (18,500) 
• on-line zoek- en aanvraagmodule.
• aanvullende financiële mogelijkheden, zoals voor studerende ouders 

en mantelzorgers.



Schotland 

• Customerjourney: “wie ben je, waar wil je naartoe en hoe kom je 
daar”

• Specifieke informatie voor loopbaanprofessionals 
• E-guidance en telefonische hulplijn 
• SDS-drops/Careers Centre in steden met dienstverlening op maat, en 

nadruk op kwetsbare groepen. 



Schotland 

• https://www.myworldofwork.co.uk/

• https://www.skillsdevelopmentscotland.co.uk/
•

https://www.myworldofwork.co.uk/
https://www.skillsdevelopmentscotland.co.uk/


Loopbaanbegeleiding rondom LLO

1. Ondersteunen/begeleiden in het besef/bewustzijn dat LLO voor 
iedereen relevant en mogelijk is.

2. Ondersteunen/begeleiden in keuze en wegnemen drempels.



www.euroguidance.nl

euroguidance@cinop.nl

https://www.linkedin.com/showcase/17904705/

https://twitter.com/Euroguidance

https://www.facebook.com/pages/Euroguidance-the-Netherlands/187745434641070

Meer informatie?

Neem je deze ook mee in de evaluaties van bijeenkomsten? 
Bijvoorbeeld aan het einde: Blijf op de hoogte van onze 
activiteiten en meld hier je aan voor onze nieuwsbrief!

Euroguidance Nederland wordt uitgevoerd door CINOP

http://www.euroguidance.nl/
mailto:euroguidance@cinop.nl
https://www.linkedin.com/showcase/17904705/
https://twitter.com/Euroguidance
https://www.facebook.com/pages/Euroguidance-the-Netherlands/187745434641070
https://m15.mailplus.nl/genericservice/code/servlet/React?wpEncId=UL8Ft5FqeB&wpMessageId=11715&userId=315100184&command=viewPage
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