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Deze afrondingsrapportage dient na afloop van het traject te worden ingevuld door de loopbaanadviseur 
en de deelnemer aan het traject. 
 
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam deelnemer   : __________________________________________ 
Geboortedatum deelnemer  : __________________________________________ 
Naam loopbaanadviseur  : __________________________________________ 
Let op:  De activiteiten die vallen onder deze subsidieregeling ‘REACT EU Toeleiden’ mogen niet 
worden gecombineerd met andere subsidies die vanuit A+O zijn toegekend aan het (regionale) 
initiatief waarvoor de arbeidsmarktcoach of begeleider begeleiding uitvoert. 
 
De deelnemer en uitvoerder [naam uitvoerder] verklaren dat: 
(Maak een keuze uit onderstaande opties. Meerdere keuzes mogelijk)  
 
☐ De deelnemer door de genoemde loopbaanadviseur is begeleid in de periode [startdatum] 

tot [einddatum] 
☐ Voor de deelnemer binnen de looptijd van het traject; 

☐ Een (tijdelijke) plaatsing is gerealiseerd bij een nieuwe werkgever; 
☐  Een eigen onderneming is gestart als ZZP-er; 
☐ Een andere soort plaatsing heeft plaatsgevonden, zoals vrijwilligerswerk; 
☐ Géén plaatsing is gerealiseerd. 

☐ De deelnemer heeft besloten te stoppen met het van traject per [datum gestopt]. 
☐ De deelnemer tijdens het traject heeft deelgenomen aan / is gestart met de volgende   

opleiding(en): 
 

Naam opleiding/training Instituut Startdatum Einddatum Resultaat 
     
     
     
     

 
DETAILS (TIJDELIJKE) PLAATSING 
Vul hieronder de details van de (tijdelijke) plaatsing in (indien van toepassing) 
Geplaatst in sector   : __________________________________________ 
Geplaatst bij bedrijf   : __________________________________________ 
Plaatsingsdatum   : __________________________________________ 
Geplaatst in functie   : __________________________________________  
Soort plaatsing    : ☐ Contract  ☐   Uitzend/detachering 
Duur plaatsing    : ☐ Korter dan 3 maanden   ☐ 3 - 6 maanden 
       ☐ 6 – 12 maanden              ☐ Langer dan 12 maanden  
       ☐ Anders, nl. _____________________  
   
Omvang contracturen   : __________________________________________ 
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Geef hieronder een korte toelichting op de resultaten van het traject 
 

 
Met het ondertekenen van dit formulier, verklaren de deelnemer en de uitvoerder [naam 
uitvoerder], vertegenwoordigd door genoemde loopbaanadviseur, dat de genoemde activiteiten 
hebben plaatsgevonden en dat zij de verklaring naar waarheid hebben ingevuld. 
 
Datum rapportage: …………………………………………………. 
 
 

Naam deelnemer:  
 
[naam deelnemer]  
 
Handtekening: 
 
……………………………………………………………. 

Naam deelnemer:  
 
[naam loopbaanadviseur]  
 
Handtekening: 
 
……………………………………………………………. 
 
 

 


