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Persoonlijk OntwikkelingsPlan
Datum start
Naam

BSN
Gebdatum

Adres
Verhuisd naar S/B/N
Land van herkomst
Burgerlijke staat
Telefoonnummer
Emailadres
Rijbewijs
Vervoersmiddel(en)

Overige gezinsleden
Voornaam

Achternaam

Geboortedatum

Gezinshereniging
datum aanvraag
Aanvraag voor:

1

Geslacht

Relatie

Bijzonderhe
den

2019

Kennismaking / verwachtingen / schets van de huidige
situatie
Korte omschrijving van de situatie zoals die nu is met achtergrond.
1)

Kennis maken, goed uitleggen wat ik kom doen en wat het doel is.

2)

Doorvragen naar de verwachtingen en vragen die er zijn. Rol duidelijk maken.

-

Zelf inbreng en regie over zijn/haar integratietraject.
Samenwerking met de maatschappelijk begeleider en consulent werk en inkomen bespreken.
Start met netwerk in kaart brengen.

2

2019

MEEDOEN
Wat zijn je hobby’s? Sport je?
Hoe ziet je netwerk eruit?
Hoe ziet een normale dag er
uit?
Is je dag invulling momenteel
naar jouw mening zinvol?
Wat mis je nog of zou je nog
willen veranderen.
Wat zijn je
waarden/normen/lijfspreuk
Wat zijn jouw drijfveren?
(levens- of geloofsovertuiging?)
Hoe ziet de zorg eruit voor je
kinderen en/of ouders
Voel je je onderdeel van de
wijk/dorp/Nederland
Hoe zie je je toekomst?

Doelen mbt MEEDOEN
Altijd: Wat/Hoe/Wie/Wanneer (& Helpen of Coachen)
Beschrijf elke interventie (onderzoeksvraag of actie) om het subdoel te kunnen bereiken zo concreet mogelijk
Doel
Wat wil je bereiken

Kort. Helder. Concreet

Startsituatie
Hoe ga je dit doel behalen?

Welke tijd ga je hieraan besteden?
En hoe ga je deze tijd invullen?
3
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Wanneer heb je dit doel gehaald?
Wie heb je hiervoor nodig?
Eindresultaat

EDUCATIE
Taalvaardigheid
Taal

Mondeling

Luisteren

Opleidingsgegevens
Beschrijf eventuele bijzonderheden m.b.t. leren, schoolervaringen door de klant in het algemeen, de leerhouding,
beëindiging van opleidingen wat was leuk, wat was moeilijk.
Opleiding

Van - tot

Diploma j/n

Opmerkingen

UAF
Datum inschrijving
Inburgering
Inburgeringstermijn:

Startdatum:

Einddatum:

Opleidingsinstituut:
Contactpersoon
Modules al behaald
Examen gepland
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Schriftelijk

2019

Doelen mbt EDUCATIE
Altijd: Wat/Wie/Wanneer (& Helpen of Coachen)
Beschrijf elke interventie (onderzoeksvraag of actie) om het subdoel te kunnen bereiken zo concreet mogelijk
Doel
Wat wil je bereiken
Startsituatie
Hoe ga je dit doel behalen?

Welke tijd ga je hieraan besteden?
En hoe ga je deze tijd invullen?
Wanneer heb je dit doel gehaald?
Wie heb je hiervoor nodig?
Eindresultaat

WERK
Van – tot
(periode)

Bedrijf

Functie

Evt. bijzonderheden

Overige competenties en vaardigheden

5

Reden ontslag

Wat heeft de cliënt zelf gedaan om werk/activiteiten te vinden en wat zijn de ervaringen hiermee?

2019

Beschrijf activiteiten op zoek naar werk of andere dagbesteding: gesolliciteerd? Ingeschreven bij
uitzendbureaus? Vacatures zoeken op andere manier? Vrijwilligerswerk gezocht?

Visie op het arbeidsmarktperspectief van cliënt
Geef hier de wens/mening van cliënt m.b.t. werk. Welk beroep, branche, soort werk ? Korte termijn & lange
termijn. En vervolgens je eigen visie daarop. Is wat cliënt wil haalbaar? Op welke termijn? Zo niet wat zijn
mogelijke alternatieven die je ziet? Ga je een activeringsstage inzetten? Bemiddelen naar werk? Is er kans op
uitstroom uit de uitkering? Kun je een termijn daarvoor noemen? Etc.

CV :

ja / nee

Weekrooster inclusief inburgering
maandag

dinsdag

woensdag

Ochtend
Middag
Dagdelen beschikbaar voor
(vrijwilligers)werk

INKOMEN
Wat zijn de inkomsten:
Toeslagen:
Schulden:
Hoe ga je met je geld om?
Tevreden of zou je verandering willen?
Zo ja, waarom en hoe? Kort
omschrijven, verder uitwerken bij POP.
Mogelijkheid tot onregelmatig werken:
Kinderopvang:

6

donderdag

vrijdag

2019

Doelen mbt WERK en INKOMEN
Altijd: Wat/Wie/Wanneer (& Helpen of Coachen)
Beschrijf elke interventie (onderzoeksvraag of actie) om het subdoel te kunnen bereiken zo concreet mogelijk
Doel/Ambitie
Wat wil je bereiken

Kort. Helder. Concreet

Startsituatie
Hoe ga je dit doel behalen?

Welke tijd ga je hieraan besteden?
En hoe ga je deze tijd invullen?
Wanneer heb je dit doel gehaald?
Wie heb je hiervoor nodig?
Eindresultaat

GEZONDHEID
Hoe is de lichamelijke en
geestelijke gezondheid?
medicatiegebruik? Zo ja, voor
welke klachten?
Zijn er hulpvragen?
Relevante informatie /
behandelingen / begeleiding?
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Checklist signalering posttraumatische klachten

Ja

Nee

Val je vaak moeilijk in slaap?
Heb je vaak last van nachtmerries?
Heb je vaak hoofdpijn?
Heb je vaak last van lichamelijke pijnklachten?
Word je snel en gemakkelijk boos?
Denk je vaak terug aan pijnlijke ervaringen in het verleden?
Voel je je vaak bang of angstig?
Vergeet je vaak gewone dagelijkse dingen?
Valt je op dat je steeds minder interesse hebt in dingen?
Heb je moeite om je te concentreren?

POP / Doelen mbt gezondheid
Altijd: Wat/Wie/Wanneer (& Helpen of Coachen)
Beschrijf elke interventie (onderzoeksvraag of actie) om het subdoel te kunnen bereiken zo concreet mogelijk
Doel
Wat wil je bereiken
Startsituatie
Hoe ga je dit doel behalen?

Welke tijd ga je hieraan besteden?
En hoe ga je deze tijd invullen?
Wanneer heb je dit doel gehaald?
Wie heb je hiervoor nodig?
Eindresultaat
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Contactpersonen
Naam
POP consulent

Reden en doel van contact
Opstellen van een 1-jarig trajectplan.
Doelen vaststellen en monitoren of dit lukt.
Aanspreekpunt voor obstakels, vieren van
successen.

Vrijwilliger
vluchtelingenwerk
Consulent werk
Inburgeringsschool
docent/begeleider
UAF begeleider

9

contactgegevens

