
Maak je je zorgen om je financiële situatie?
Dan is Budgetcoaching een dienst 
die je gratis kunt inzetten. Je gaat samen 
met een Budgetcoach aan de slag om 
je financiële situatie in kaart te brengen. 
Ook helpt een Budgetcoach bij het con-
tact met de verschillende instanties en 
weet alles over de verschillende regelin-
gen en toeslagen. 

Budgetcoaching is helemaal gratis voor jou. 

De Scholingsvoucher heeft een waarde van €500,--

Ben je geïnteresseerd in een opleiding?
Dan is de Scholingsvoucher echt iets 
voor jou. Met deze Scholingsvoucher 
kies je zelf een opleiding of cursus uit 
die je kan gebruiken in je (toekomstige) 
werk.De Scholingsvoucher is echt voor 
jou en je bepaalt dus zelf welke opleiding 
of cursus je gaat volgen.

Werkzaam als uitzendkracht? Kijk dan eens naar deze gratis mogelijkheden

Vaak moeite met wat er geschreven staat?
Zoals verkeersborden, aanbiedingen of 
uitleg op de werkvloer? Wij hebben een  
tegemoetkoming in de opleidingskosten 
die gemaakt worden zodat jij de Neder-
landse taal (nog) beter beheerst. Ver-
groot je  kennis van de Nederlandse taal 
op de werkvloer.

Het Nederlands Taalbudget is een vergoeding t.w.v. €1500,--

Wil je jezelf ontwikkelen?
Dan is het traject Ontwikkelbudget iets 
voor jou. Vitaal, met plezier en vaardig 
aan het werk zijn. Nu en in de toekomst. 
Samen met een coach ga je in gesprek 
wat jou hierbij kan helpen. De coach ad-
viseert hoe je jouw persoonlijke budget 
van €2500 kunt inzetten. Denk aan finan-
ciële coaching, leeftstijladvies of een cur-
sus of opleiding. En voor jou is dit gratis!

Het Ontwikkelbudget is een vergoeding t.w.v. €2500,--

Wil je minder stress en meer energie?
Als je regelmatig stress hebt, krijg je 
stressklachten zoals hoofdpijn, stijve 
nek, moe, onrustig gevoel, of een kort 
lontje. Stress kost veel energie en doe je 
hier niets aan dan kunnen deze klachten 
een burn-out veroorzaken. Hoe kun jij 
zorgen dat je weer met plezier en meer 
energie aan het werk bent? Volg dan 
deze gratis training. 

De training Minder stress meer energie wordt geheel vergoed.

Wil je aan het werk in een Kansrijk beroep?
Is er binnen jouw sector op dit moment 
weinig kans op werk? Of ben je om een 
andere reden op zoek naar een nieuwe 
uitdaging? Dan is omscholing naar een 
kansrijk beroep misschien iets voor jou.  
Je kunt hiervoor gratis gebruik maken 
van het Persoonlijk Kansberoepbud-
get. 

Het Persoonlijk Kansberoepbudget is een vergoeding t.w.v. €1500,--

Geïnteresseerd? Neem contact op met je uitzendorganisatie of met ons via info@doorzaam.nl

https://www.doorzaam.nl/gezondheid/budgetcoaching-uitzendkrachten/
https://www.doorzaam.nl/loopbaan/scholingsvouchers/
https://www.doorzaam.nl/loopbaan/nederlands-taalbudget/
https://www.doorzaam.nl/gezondheid/alles-in-1-voor-uitzendkrachten/
https://www.doorzaam.nl/gezondheid/minder-stress-meer-energie/
https://www.doorzaam.nl/loopbaan/persoonlijk-kansberoepbudget/
https://www.doorzaam.nl/aanbod/

