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U gaat een ontwikkeladviestraject volgen. Dit traject bestaat uit een aantal gesprekken met uw 

loopbaanadviseur. Tijdens deze gesprekken werkt u samen met uw loopbaanadviseur aan een 

ontwikkelplan. 

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) betaalt dit traject: uw loopbaanadviseur 

krijgt hiervoor een subsidie. Voordat het traject van start kan gaan, vragen we u toestemming voor 

een aantal zaken. 

1. Inzage in uw ontwikkelplan en het gespreksverslag voor controle 

SWZ kan bij uw loopbaanadviseur een controle uitvoeren. Hiermee wordt vastgesteld of het 

ontwikkeladviestraject echt is uitgevoerd en of het volgens de regels is gebeurd. Daarvoor is uw 

BSN nodig en is inzage in uw persoonlijke ontwikkelplan en het gespreksverslag nodig. De 

controlerende ambtenaar van SZW heeft een geheimhoudingsplicht. Hij zal geen kopieën maken 

of op een andere manier uw gegevens delen met anderen. Het ministerie wil alleen weten of er 

een door u ondertekend Ontwikkelgespreksverslag en Ontwikkelplan is. En of het plan en het 

verslag op de juiste wijze zijn opgesteld. 

2. Benadering voor onderzoeksdoeleinden door het door het ministerie ingeschakelde 

onderzoeksbureau en medewerking aan onderzoek 

Het ministerie wil graag weten wat het ontwikkeladviestraject de deelnemers heeft opgeleverd. 

Daarom zal een onderzoeksbureau de regeling in opdracht van het ministerie evalueren. Het 

onderzoeksbureau dat de evaluatie gaat uitvoeren kan contact met u opnemen om mee te 

werken aan de evaluatie. 

Daarnaast kan SZW een controle uitvoeren op de subsidieaanvraag. Hiermee wordt vastgesteld 

of het ontwikkeladviestraject echt is uitgevoerd. En of het volgens de regels is gebeurd. 

Voor deze doeleinden is het nodig dat zij beschikken over contactgegevens. Uw gegevens 

worden anoniem verwerkt. 

Door dit formulier te ondertekenen, geeft u toestemming. U vindt het goed dat uw 

persoonsgegevens worden gebruikt zoals hierboven is beschreven. Uw toestemming geldt alleen 

voor de twee beschreven doelen. 

Als u geen toestemming geeft, kan uw loopbaanadviseur geen subsidie voor het 

ontwikkeladviestraject aanvragen. U zult hier dan geen gebruik van kunnen maken of het zelf 

moeten betalen. 

Deze toestemming is twee jaar geldig, 

Voor akkoord 
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