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Datum Intake    : __________________________________________ 
Naam loopbaanadviseur  : __________________________________________ 
Aantonen begeleidingservaring via:  
CV     : ☐ (toegestuurd naar inkoop@ao-metalektro.nl) 
NOLOC registratienummer   : ☐ (nummer):______________________________ 
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. 
 
 
DEELNEMER 
Naam deelnemer    : __________________________________________ 

Naam huidige/laatste werkgever : __________________________________________ 

Geboortedatum    : __________________________________________ 
BSN nummer    : __________________________________________ 

 
HUIDIGE SITUATIE 

Functie    : __________________________________________ 
Opleidingsniveau  
(werk- en denkniveau)   : __________________________________________ 
Relevante competenties/talenten : __________________________________________ 
        
TOEKOMSTPERSPECTIEF (indien nog onbekend selecteer optie “nader te onderzoeken”) 
Nader te onderzoeken   : ☐ 
Toekomst ambitie arbeidsmarkt  : __________________________________________ 
Gewenste/beschikbare functie/ZZP : __________________________________________ 
Voorkeur branche/bedrijf  : __________________________________________ 
 
Geef hieronder een toelichting op de huidige situatie van de deelnemer en het toekomstperspectief 

 

 
ONDERWERPEN 
Op basis van de intake, behoefte en wensen van de deelnemer wordt ingeschat dat in ieder geval de 
volgende elementen aan bod komen tijdens de uitvoering.  
(Aankruisen wat van toepassing is. Meerdere keuzes zijn mogelijk) 
 
☐ Verwerkingsproces ☐ Persoonlijke Ontwikkeling/Coaching 
☐ Zelfanalyse/Competentie ☐ Jobsearch (netwerken, vacatureanalyse) 
☐ Verkennen arbeidsmarkt ☐ Testen/Assessments 
☐ Solliciteren (CV, gesprek, social media) ☐ Scholing 
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☐ Begeleiding/coaching ☐ Personal Branding 
☐ Anders: (IN TE VULLEN)   

 
 
 
 
Geef hieronder een korte toelichting op de gekozen onderwerpen.  
Licht in ieder geval toe welke stappen ondernomen worden om de positie op de arbeidsmarkt te 
verbeteren. 

 

 
SCHOLING 
Geef hieronder (indien van toepassing) aan welke voorgenomen scholing van beroepsvaardigheden 
nodig is: 

 
Met de ondertekening van dit document verklaren de loopbaanadviseur en de deelnemer: 
• dat het plan van aanpak in gezamenlijke af- en overeenstemming tot stand is gekomen en naar 

waarheid is ingevuld; 
• dat beiden zich inspannen om het traject succesvol af te ronden; 
• dat de activiteiten die plaatsvinden gericht zijn op het traject om een baan te vinden in de 

Metalektro; 
• dat het verslag van het intakegesprek en toekomstige informatie en/of onderbouwingen van 

uitgevoerde activiteiten verstrekt mag worden aan A+O Metalektro voor het uitvoeren van deze 
regeling;  

• akkoord te zijn met de verstrekte informatie en de gemaakte afspraken zoals opgenomen in dit 
verslag. 

 
Akkoord Deelnemer Akkoord Loopbaanadviseur 
Naam:  
 

Naam:  
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Datum:  
Handtekening: 
 
 
 

Datum: 
Handtekening 

  


