INTAKEFORMULIER COACHEE LEF (ONLINE)
GEGEVENS
Voornaam
Achternaam
Adres
Postcode + plaats
Buurt / regio
Telefoon (overdag)
E-mail
Geboortedatum en -plaats
Burgelijke staat
Kinderen (+leeftijd)

OPLEIDING & WERK
Hoogste opleidingsniveau
Laatste (betaalde) baan
Eerdere werkervaring
Waar ben je trots op in het werk
wat je in het verleden gedaan
hebt?
Sport en / of hobby
Anders
(studie, vrijwilligerswerk)
Wat is je huidige situatie?
(opleiding, vrijwilligerswerk, ZZP,
betaalde baan, uitkering)

(SOCIALE) OMGEVING & FINANCIËN
Hoe woon je?
(alleen, samen, met kinderen)
Heb je een uitkering?
Heb je schulden of heb je deze in
het verleden gehad?

GEZONDHEID & PROFESSIONELE HULPVERLENING
Heb je lichamelijke en/of
psychische problemen (gehad)?
Met welke hulpverlenende instanties heb je contact (gehad)?
En waarom?

MOTIVATIE
Wat zijn jouw talenten en interesses? En waar ben je goed in?
Hoe zou jij jezelf als persoon omschrijven? Hoe beschrijven anderen jou?

Zijn er ervaringen in je leven die veel invloed op je hebben gehad?

Heb je al geprobeerd om een baan te vinden? Zo ja, wat voor baan?

Waarom wil je (weer) aan het werk? Waar sta je nu en wat is jouw droombaan?

Welke verwachtingen heb je van het programma LEF? Wat wil je graag leren?

PRAKTISCH
Hoe ken je Talentcoach

Zijn er omstandigheden waar de coach en wij rekening mee moeten houden? (dagen, allergie, ziekte, e.d.)

Heb je een computer?

Heb je een smartphone?

Kun je online trainingen volgen, zoals met het programma Zoom?

AFSPRAKEN
Als je met het LEF programma meedoet gelden de volgende afspraken:
4 Je bent de komende 3 maanden beschikbaar;
4 Je bent aanwezig bij alle programmaonderdelen, maakt huiswerk en doet actief mee;
4 Je ondersteunt en motiveert de andere deelnemers via de appgroep en online trainingen;
4 Je hebt minimaal 5 telefoon- en/of online gesprekken met je (vrijwillige) coach;
4 Je gaat / blijft actief solliciteren;
4 Je zorgt samen met je (vrijwillige) coach dat je CV, LinkedIn profiel en een standaard sollicitatiebrief

op orde zijn;
4 Je betaalt een eigen bijdrage van € 25,- voor het traject / of je helpt ons ergens mee (in natura)
4 Je hebt er zin in!

Ik ga hiermee akkoord: ja / nee

In te vullen door programma manager
Intake door:
Datum intake:

Aanvullingen programma manager:

*Mediacode: Tijdens de workshops en bijeenkomsten kunnen foto’s gemaakt worden voor de interne en
externe communicatie van Talentcoach. Als je hier bezwaar tegen hebt kun je contact opnemen met de
coördinator.
*Privacy statement: de informatie op dit intakeformulier hebben wij nodig voor het goed uitvoeren van het
programma en maken van een goede match tussen coach en coachee. De informatie wordt niet met
derden gedeeld, behalve de n.a.w.- gegevens als het nodig is deze aan samenwerkingspartners te geven
om het programma goed uit te voeren. Je bent niet verplicht de gevraagde gegevens aan Talentcoach te
verstrekken.

