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Begeleider TWE
Emailadres
Telefoon
De werkzoekende:
Naam
Rrnr.
Adres

Voornaam

•

Jobdoelwit:

O Nog niet duidelijk dus verder vast te leggen in de loop van
de begeleiding
O Wel duidelijk namelijk:

•

POP: Jouw TWE begeleiding start op de eerste dag van de tewerkstelling met
statuut artikel 60§7. Er wordt aan de hand van een persoonlijk
ontwikkelingsplan een evaluatie opgebouwd. In dit POP worden sterke punten
en werkpunten besproken omtrent jouw taken en jouw houding. Aan het
einde van jouw tewerkstelling worden in het POP afspraken gemaakt omtrent
nazorg. Uiteindelijk doel van de TWE begeleiding is een doorstroom naar
reguliere tewerkstelling.

•

Competenties: Hieronder de evaluatie tijdens de stage omtrent jouw
competenties. Dit geeft meteen weer waaraan gewerkt zal worden tijdens de
duur van jouw TWE:

Legende
1: niet goed
2: werkpunt
3: goed
4: niet van toepassing
1

1. Stiptheid
Is stipt
Respecteert de pauze
Andere

2. Aanwezigheid
Is aanwezig
Verwittigt bij afwezigheid of te laat komen
Brengt attesten tijdig binnen
Andere

2

X11 x

3

4

x

nvt

3. Regels en afspraken
Gsm gebruik
Alcohol en druggebruik
Roken
Andere

4. Taken
Werktempo
Kwaliteit en nauwkeurigheid
Orde en netheid
Concentratie
Motivatie
Andere

5. Veilig werken
Werkt veilig
Werkt ergonomisch
Andere

6. Combinatie Werk en Privé
Kan werk en privé combineren
Kan werk van privé scheiden
Andere

7. Taal en Rekenen
Lezen
Schrijven
Spreken
Rekenen
Andere

8. Zelfstandig werken
Vraagt hulp bij het niet begrijpen van de taken
Kan werken zonder directe controle
Vraagt een nieuwe opdracht als een taak klaar is
Wil graag bijleren
Is flexibel
Andere

9. Zelfvertrouwen
Weet wat hij/zij goed en minder goed kan
Geeft fouten toe
Let op (non-verbale) houding
Andere

10. Samenwerken
Kan samenwerken met leidinggevenden en
werkbegeleiders
Kan samenwerken met collega's
Helpt anderen
Zegt zijn/haar mening op een correcte manier
Staat open voor feedback
Andere

11. Persoonlijk voorkomen en hygiëne
Voorkomen
Hygiëne
Andere

Datum:

Naam werkzoekende

Naam begeleider

Handtekening werkzoekende

Handtekening begeleider

