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Vraag in 5 stappen vergoeding voor loopbaanadvies aan 
 
Rijksmedewerkers die aan hun loopbaan willen werken met hulp van een loopbaanadvies kunnen 
hiervoor vergoeding aanvragen bij het A+O fonds Rijk. Dit loopbaanadvies kwam tot stand na een 
gezamenlijke (cao)afspraak tussen de sociale partners. Deze afspraak is opgenomen in het ARAR 
(artikel 71b). Een aanvraag voor een vergoeding loopbaanadvies kan uiterlijk tot en met 30 juni 2022.  
 
Het A+O fonds Rijk is van plan na 30 juni 2022 te stoppen met de regeling, maar op is op. Wanneer 
het beschikbare budget eerder dan deze datum wordt uitgeput, stopt de regeling op die datum. Houd 
daarom www.aofondsrijk.nl in de gaten voor de actuele sluitingsdatum.  
 
Data om te onthouden 

 30 juni 2022: sluitingsdatum aanvraag subsidie loopbaanadvies. 

 31 januari 2023: uiterste datum afronding loopbaanadvies. 

 31 maart 2023: uiterste datum declareren factuur loopbaanadvies. 
 
Aanvragen vergoeding loopbaanadvies 
 
Stap 1: Maak kennis met een loopbaanadviseur 
Zoek een Register Loopbaan (RL) gecertificeerd loopbaanadviseur uit. Op www.noloc.nl vind je alle 
loopbaanadviseurs met een RL keurmerk. In het Noloc register is bij veel 
loopbaanadviseurs vermeld bij welk bedrijf zij werkzaam zijn.  
 
Let op: de vergoeding voor een loopbaanadvies geldt niet voor loopbaanadviseurs die ook bij UBR 
Personeel werken. Wil je een loopbaanadvies van een adviseur van UBR personeel? Dat kan. De 
reguliere afspraken van de ministeries en UBR Personeel zijn dan van toepassing. Dit betekent wél 
dat je leidinggevende op de hoogte is van je loopbaanadviestraject bij het UBR Personeel. 
 
Stap 2: Maak afspraken over je advies 
Vraag een vrijblijvend intakegesprek aan met de loopbaanadviseur en maak afspraken over het 
loopbaanadvies (zie kader). In dit gesprek kun je kijken of het klikt met de loopbaanadviseur en kun je 
bespreken hoe je het advies wilt ontvangen. Klikt het met de loopbaanadviseur, vraag dan een offerte 
aan waarin duidelijk staat waaraan het advies voldoet. Laat de loopbaanadviseur op de offerte het 
dossiernummer vermelden. 
 
Adviestrajecten worden volledig, maar tot een maximum van € 1.815 inclusief btw vergoed.  
 

 
Waaraan moet het advies voldoen? 
Het beste loopbaanadvies krijg je door drie gesprekken aan te gaan van een of 
anderhalf uur met de loopbaanadviseur. Overleg dit zelf met de loopbaanadviseur. 
Het loopbaanadvies moet in een schriftelijke rapportage worden opgeleverd en de 
volgende elementen bevatten: 

 bespreking uitslag gesprekken en onderzoeken; 
 jouw competenties; 
 je ontwikkelingsmogelijkheden; 
 de mate waarin jouw potentie volgens de loopbaanadviseur en je eigen inzicht daarin op 

elkaar aansluiten; 
 inschatting van jouw arbeidswaarde; 
 een persoonlijk en concreet advies over hoe je met je carrière om kan gaan. 

 
 
Dossiernummer 
De loopbaanadviseur heeft alle correspondentie voorzien van het dossiernummer en 
de naam van de rijksmedewerker. 
  
 

http://www.aofondsrijk.nl/
http://www.noloc.nl/


Belangrijk 
Bevestig de opdracht nog niet. Je kunt de opdracht alleen bevestigen na ontvangst 
van het ‘Besluit tot toezegging van een financiële bijdrage voor een loopbaanadvies’, 
dan weet je zeker dat je het loopbaanadvies vergoed krijgt. 
 

 
Stap 3: Maak een account aan bij A+O fonds Rijk 
Vraag een inlognaam en wachtwoord  aan op: www.loopbaanadvies.aofondsrijk.nl.  
Upload een kopie van jouw recente loonstrook als bewijs dat je bij het Rijk werkt. Maak je 
burgerservicenummer (BSN) zwart voordat je de loonstrook gaat uploaden. Dit ter bescherming van 
jouw persoonsgegevens. De loonstrook zal na beoordeling van de aanvraag worden verwijderd. 
 
Stap 4: Offerte uploaden 
Upload de offerte die je ontvangen hebt van de loopbaanadviseur. 
 
Per e-mail ontvang je van ons het ‘Besluit tot toezegging van een financiële bijdrage voor een 
loopbaanadvies’. Na bevestiging van je toezegging, kun je met je loopbaanadviseur aan de slag! 
 
Stap 5: Declareren vergoeding 
Heb je het schriftelijke loopbaanadvies ontvangen? 

• Log in met je inlognaam en wachtwoord op: www.loopbaanadvies.aofondsrijk.nl.  
• Verklaar dat je het loopbaanadvies schriftelijk hebt ontvangen. Dit doe je door een 

vinkje te zetten op de daarvoor bestemde plaats op de website. 
• Upload de factuur van de loopbaanadviseur. Declareer de factuur binnen zeven maanden na 

ontvangst van het ‘Besluit tot toezegging van een financiële bijdrage’. Wacht je langer dan 
zeven maanden, dan vervalt de toezegging. 

• Als je reiskosten hebt gemaakt, kun je € 0,19 per kilometer declareren ongeacht de wijze van 
vervoer. Reiskosten worden alleen vergoed voor zover deze niet op andere wijze al worden 
vergoed. 

 
Tip: A+O fonds Rijk keert uiterlijk 4 weken nadat je de vergoeding hebt gedeclareerd het toegezegde 
bedrag uit. Bespreek deze termijn met je loopbaanadviseur zodat je het bedrag niet hoeft voor te 
schieten.  
 

http://www.loopbaanadvies.aofondsrijk.nl/
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