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Waarom dit formulier?
Dit formulier is bedoeld voor onze LEON partners
om naar aanleiding van een intakegesprek een reintegratieplan op te stellen. De intake vindt binnen
2 weken na aanmelding plaats. Het reintegratieplan wordt vervolgens binnen 1 week na
intake opgeleverd aan de klantmanager.
Het re-integratieplan dient ondertekend te worden
door de LEON-partner en de deelnemer. Kan
deelnemer niet tekenen, dan volstaat een mail
waaruit blijkt dat hij/zij akkoord is ook. Hierdoor
wordt de deelnemer betrokken bij zijn/haar plan.

Wat moet u meesturen?
Heeft u een vaste trajectprijs met ons afgesproken
(productcode 1 of 3), dan hoeft u niets mee te
sturen. Indien er sprake is van een uurprijs, voeg
dan een offerte met duur en prijs toe (productcode
2 of 4).
Hoe nu verder?
De klantmanager beoordeelt het re-integratieplan
en eventueel bijbehorende offerte. Bij akkoord
ontvangt u een schriftelijke bevestiging. Na
akkoord start het traject.
Vragen of onduidelijkheden?
Geef dit aan bij de klantmanager of meldt het via
via LEON@RSDdeliemers.nl.

Datum
LEON-partner
Product + productcode
Contactpersoon
e-mailadres
Deelnemer
Naam + voorletters
Clientnummer deelnemer
Klantmanager
Datum intake

1. Actuele situatieschets
Geef een schets van de achtergrond van de deelnemer en omstandigheden die tot huidige situatie
hebben geleid, inclusief helpende en belemmerende factoren en de samenhang met andere
leefgebieden.

2. Ontwikkeldoelen en aanpak
Geef per ontwikkeldoel aan op welke manier gewerkt gaat worden aan het doel.

3. Arbeidsmarktpositie en kansen

Welke uitstroomrichting naar werk of opleiding is realistisch en haalbaar? Graag zo concreet
mogelijk beschrijven. Indien dit nog niet bekend is, wat is ervoor nodig om deze mogelijkheden in
kaart te brengen?

4. Visie van de deelnemer op re-integratie
Geef aan hoe de deelnemer zelf denkt over zijn/haar kansen op de arbeidsmarkt, wat de wensen
van de deelnemer zijn en of deze realistisch zijn. Geef aan wat de deelnemer zelf denkt nodig te
hebben om hier naartoe te ontwikkelen.
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5. Voorwaarden
Wat zijn de voorwaarden voor een succesvolle re-integratie. Wordt hierin op dit moment iets van
RSD verwacht?

6. Overige opmerkingen

7. Ondertekening
LEON-partner

Deelnemer

Datum
Handtekening
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