
Oriëntatie
Persoonlijke gegevens

Sla vragen over die je niet kunt beantwoorden of die niet van toepassing zijn.  

Naam

Roepnaam

Geboortedatum

Adres

Postcode en woonplaats

Telefoonnummer

Mobiel 06 -

Emailadres

Nationaliteit

Doelgroepregister    ja        nee       weet ik niet

Soort inkomen

Hoogst genoten opleiding    Branche certificaten        Entree (BBL)       MBO 2 
   MBO 3        MBO 4         HAVO                 VWO 
   HBO            WO 

Rijbewijs    ja        nee

Privacyverklaring gezien?    ja        nee

Wie ben ik

Korte omschrijving van mijzelf:

Mijn eigen netwerk: 
Is er sprake van een ondersteunend netwerk? Bijvoorbeeld ouders/begeleiding? 

Graag contractgegevens o.a. telefoonnummer en emailadres.

.



Wat heb ik gedaan

Mijn huidige daginvullng is:

Mijn hobby’s en interesses zijn:

Vooropleiding/scholing/cursussen:
Soort opleiding/scholing/cursus Periode Afgerond?

    ja      nee

    ja      nee

    ja      nee

    ja      nee

    ja      nee

    ja      nee

    ja      nee

Werkervaring/stages:
Werkgever/bedrijf Aard van de werkzaamheden / aantal uren Periode

Hoe ik werk/stages ervaren heb:



Ook nog belangrijk om te weten over mijn werkervaring en scholing is:

Ik geef toestemming om contact op te nemen met: (mag ook meerdere namen invullen)
Organisatie/Wijkcoach

Naam

Telefoonnummer

E-mail adres

Wat kan ik

Mijn kwaliteiten zijn / waar ik goed in ben:

Wat wil ik

Welk werk/welke activiteit wil ik graag doen:

Wat is graag doe is: 
(Je mag meerdere dingen aanvinken) 

 iets creatiefs iets met computers  
 iets met dieren met mijn handen werken 
 iets met kinderen iets met productie 
 iets met mensen verzorgen/helpen machines bedienen 
 iets met verkopen iets repareren/monteren 
 iets met sport iets met hout 
 iets met eten/drinken iets met metaal 
 iets met planten iets met elektronica 
 iets met vervoer iets administratiefs 
 
 iets anders, namelijk: 



Ik ben      uur per week beschikbaar.
Welk dagdeel/delen ik niet kan:

Wat is voor mij belangrijk

In de omgeving waarin ik werk is het voor mij belangrijk rekening te houden met: 
(bijvoorbeeld een rustige werkomgeving)

Ik heb hulp nodig bij:

Ik kom naar het werk:
 met eigen vervoermiddel, te weten:  
 met het openbaar vervoer 
 ik kan niet zelfstandig reizen

Nog belangrijk om te weten is:

Je kunt dit formulier nu opslaan en later toevoegen als bijlage.
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