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Waarom dit formulier?
Dit formulier is bedoeld voor onze LEON-partners
om na afloop van een intakegesprek een
terugmelding te doen, indien er geen match is
tussen de kandidaat en het gekozen traject. De
intake vindt binnen 2 weken na aanmelding plaats.
Dit formulier wordt vervolgens binnen 1 week na
de intake opgeleverd aan de klantmanager.
De kosten na een gerichte en uitgebreide intake
worden tot maximaal 5 uur vergoed.

De rapportage dient ondertekend te worden door
de aanbieder en de deelnemer. Kan deelnemer niet
tekenen, dan volstaat een mail waaruit blijkt dat
hij/zij akkoord is ook. Hierdoor wordt deelnemer
betrokken bij zijn/haar traject.*
Opsturen naar:
Dit formulier en eventuele bijlagen kunnen per email worden verstuurd naar de klantmanager die
de aanmelding heeft gedaan. De klantmanager
beoordeelt de terugmelding en eventueel
bijbehorende factuur.
Vragen of onduidelijkheden?
Geef dit aan bij de klantmanager of meldt ons het
via LEON@RSDdeliemers.nl.

Datum
LEON-partner
Product + productcode
Contactpersoon
Deelnemer Klantnummer
Deelnemer
Naam + voorletters
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.

*In geval van onvrede, bespreek dan met de klantmanager of ondertekening noodzakelijk is.

2. 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?

3. Reden van terugmelding
Beschrijf waarom uw inzet niet passend is en wat er volgens u wel nodig is voor de deelnemer om
zich te ontwikkelen.

4. Visie van de deelnemer op re-integratie
Geef aan hoe de deelnemer zelf denkt over zijn/haar eerst volgende stap richting de arbeidsmarkt,
wat de wensen zijn en wat de deelnemer zelf denkt nodig te hebben om hier naartoe te
ontwikkelen.
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5. Voorwaarden en advies voor vervolg.
Wat zijn de voorwaarden voor een succesvolle re-integratie? Welk advies heeft u voor RSD?

6. Overige opmerkingen

7. Ondertekening
LEON-partner

Deelnemer

Datum
Handtekening
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