
Evaluatie
Persoonlijke gegevens

Naam

Roepnaam

Geboortedatum

Adres

Postcode en woonplaats

Telefoonnummer

Mobiel 06 - 

Emailadres

In bezit van rijbewijs    ja        nee

Vervoersmiddel?    lopend      fiets      auto      openbaar vervoer

Starttrede P-ladder Trede:

Huidige trede P-ladder Trede:

Eerder ingezet aw arrangement

Uitkering    PW      UWV      Nee

Consulent uitkerende instanties

Doelgroepregister    ja        nee

Wat heb ik het afgelopen half jaar/jaar gedaan (en hoe veel dagen/uren):

Wat heb ik geleerd of ontwikkeld:



Wat waren mijn doelen en in hoeverre heb ik die behaald: 
(en hoe komt het dat ze wel of niet behaald zijn)

Wat wil ik uiteindelijk bereiken (lange termijn):

Wat wordt de vervolgstap? Denk aan betaald werk/traject richting betaald werk: 
(bijvoorbeeld; Scalabor) / opleiding / vervolgtraject activerend werk / vrijwilligerswerk 

(betrek hierbij consulent / regisseur uitkerende instantie)

Waar wil ik de komende tijd mee aan de slag (korte termijn):

Waar moet rekening mee gehouden worden:

Wat te doen bij onderstaande signalen (denk aan no-show, vaak te laat, niet fit)

 



Contact via:
Mail Telefonisch Whatsapp

Videobellen (Zoom, MS teams o.i.d.) Persoonlijk

Afspraken over Activerend Werk

Soort Activerend Werkarrangement Ontwikkeling naar trede:       3           4          5 
Stabiel op trede:       3           4 
Geen, namelijk:

Aanbieder

Werklocatie

Werkdagen

Werktijden

Betrokken personen

Periode

Betrokken wijkcoach

Wijkteam

Toelichting

Bovenstaande afspraken zijn in overleg met elkaar opgesteld door: 
 
 
 
 
 
 
 

 (naam en handtekening inwoner)      (naam en handtekening consulent)    
 
 
 
 
 
 

(naam en handtekening wijkcoach)

(Indien dit formulier digitaal wordt ingevuld, is alleen de naam voldoende.)
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