Onderstaand format is verplicht. Dit betekent dat wanneer deze niet of onvolledig worden
ingevuld, de loopbaanadviseur niet in aanmerking komt voor subsidie.
Format 1.3. Prestatieverklaring ontwikkeladvies
Naam deelnemer ontwikkeladvies:

E-mail adres1:

Telefoonnummer2:

Burgerservicenummer3 deelnemer:

Registratiecode (afkomstig van website www.ontwikkeladviesportaal.nl):

Functie:

In te vullen door deelnemer:
Ik verklaar deelgenomen te hebben aan een ontwikkeladviestraject bij (naam
loopbaanadviseur invullen:

dat heeft bestaan uit:
• Een arbeidsmarktscan;
• Bespreking van/advies over:
- eigen situatie en toekomstperspectieven;
- wie ben ik en wat kan ik;
- Toekomstoriëntatie (loopbaanmogelijkheden en/of ontwikkelkansen);
- wat kan ik zelf gaan doen.
• Het adviestraject is afgerond met:
- een door mij en/of de loopbaanadviseur gemaakt ontwikkelplan; en
- het door mij en door de loopbaanadviseur ondertekende gespreksverslag.
Het ontwikkeladviestraject is gestart op (datum):

en geëindigd op (datum):

Het ministerie van SZW is verantwoordelijk voor de controle op de verstrekte subsidies. SZW kan contact met u
opnemen in het kader van een controle op de aan uw loopbaanadviseur verstrekte subsidie.
1 Het ministerie van SZW is verantwoordelijk voor de controle op de verstrekte subsidies. SZW kan contact met
u opnemen in het kader van een controle op de aan uw loopbaanadviseur verstrekte subsidie.
2 Voor deelnemers uit Caribisch Nederland hier het CRIB-nummer invullen

Deze uren zijn als volgt besteed:
Datum

Duur

Datum

Duur

Datum

Duur

Datum

Duur

Datum

Duur

Datum

Duur




Ik geef toestemming dat het ministerie van SZW contact met mij kan opnemen als
onderdeel van de controle op de aan mijn loopbaanadviseur verstrekte subsidie;
Ik heb het formulier ondertekend waarmee ik toestemming geef voor
inzage in mijn persoonsgegevens.

Plaats en datum:

Handtekening deelnemer:

In te vullen door loopbaanadviseur die het ontwikkeladviestraject heeft gegeven:
Ik heb mij ervan vergewist dat de deelnemer voldoet aan de eisen die de Tijdelijke
subsidieregeling NL leert door met inzet van ontwikkeladvies stelt.
Naam loopbaanadviseur:

Handtekening loopbaanadviseur:

Plaats en datum:

