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GAARNE DIT FORMAT NIET BEWERKEN!
Prestatieverklaring training ontwikkeladvies leidinggevenden individueel
Naam deelnemer:

Uniek nummer:

Burgerservicenummer:
1

E-mail adres :
1

Telefoonnummer :
Functie:

Ik verklaar deelgenomen te hebben aan een training ontwikkeladvies leidinggevenden bij
(naam loopbaanadviseur).
In te vullen door loopbaanadviseur
De training heeft bestaan uit:

Bewustwording van het eigenbelang voor mij als leidinggevende en mijn organisatie bij het
ondersteunen van de werkende in zijn deelname aan een ontwikkeladviestraject.

De bedoeling en vorm van een ontwikkeladvies aan werkenden. Welke onderwerpen komen
daarin aan bod?

Welke mogelijkheden er voor de werkende zijn voor een vervolgtraject zoals het uitvoeren
van een ontwikkelplan en de manier waarop ik als leidinggevende de werkende kan
informeren en faciliteren.

Kennis over algemene belemmeringen die werkenden kunnen hebben of ervaren en hoe
hier mee om te gaan.

Inzicht in mijn eigen belemmeringen, die een eventueel vervolg traject in de weg kunnen
zitten, en hoe deze mogelijk op te lossen.

Kennis over de ontwikkelingen binnen de branche/arbeidsmarkt.
 Gesprekstechnieken en –vaardigheden.
De training bestond uit (aantal)

gesprekken/sessies van ongeveer

uur per keer.

De training is gegeven op de volgende data:
Datum:
van tot (tijdstip):

Daarnaast heeft een

* plaatsgevonden.

*invullen indien een instrument is ingezet anders dan gesprekken.

In te vullen door de deelnemer:

1

Te gebruiken om u te benaderen als er een controle van de declaratie van de loopbaanadviseur
plaatsvindt of door het onderzoeksbureau voor evaluatiedoeleinden.
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Ik verklaar deelgenomen te hebben aan genoemde training ontwikkeladvies
leidinggevenden.
Ik verklaar leidinggevende te zijn van werkenden als bedoeld in de Tijdelijke
subsidieregeling ontwikkeladvies vijfenveertigplussers en verantwoordelijk te zijn
voor het voeren van personeels- en functioneringsgesprekken.
Ik geef toestemming om voor controle- of evaluatiedoeleinden contact met mij op
te nemen en heb het formulier toestemmingsverklaring verwerking
persoonsgegevens leidinggevende ondertekend.

Plaats:

Plaats:

Datum:

Datum:

Handtekening deelnemer:

Handtekening loopbaanadviseur:

