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EVALUATIERAPPORT - GENERATIEPACT 2019 

 
 

3. Taakomschrijving 
Hieronder vragen we u kort per jongere of per functiegroep3 het voorziene takenpakket en een omschrijving van het effectieve takenpakket te vermelden. Gelieve ook 
bijkomende toelichting geven indien de jongere(n) een andere taakinvulling vervult/vervullen dan in het aanvraagformulier. 

 

Functiecategorie/jongere Taken Eventuele wijzigingen en waarom 

   

   

   

   

 

 

 

 

(3) Logistiek medewerker, begeleider van verpleegkundigen, medewerker permanentie centrale, chauffeur, medewerker ondersteuning en veiligheid  
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Opmerkingen: 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

 

4. Opleidingen 
Het generatiepact subsidieert via het Globaal Beheer van de RSZ de loonkost van de aangeworven jongeren. In het project is voorzien dat de jongeren een jaarlijks 
opleidingstraject aangeboden krijgen van minimum 20 uren ten laste van de werkgever. Dit traject dient binnen een termijn van 6 maanden na de aanwervingsdatum in te 
gaan. Ter controle vragen wij u hierbij volgend overzicht te vervolledigen: 

a) Overzicht van de gevolgde opleiding(en) per functiegroep, de beoogde en de verworven vaardigheden in het jaar 2019 

Gelieve bijgevoegd model te gebruiken (één model per functiegroep) 
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Functiegroep:             
Naam opleiding, korte omschrijving en 

vermelding intern of extern 
Periode 

(van … tot … ) 
Duur van de opleiding 

(totaal # uren) 
Aantal 

werknemers 
Welke vaardigheden werden verworven? 

Bijvoorbeeld: 
Logistiek medewerker – extern 

- Veilig werken 
- In team werken 
- Helpen bij noodsituaties 
- Maaltijdbediening 
- Onderhoudstaken 

02/01/2019 tot 
30/06/2019 

20 1 - Stelt zich collegiaal op en wil altijd een helpende hand 
bieden 

- Doet zijn/haar best om goed werk af te leveren 
- Werkt volgens de kwaliteitseisen van de organisatie 
- Werkt veilig en hygiënisch 
- enz. 

     

 

b) In hoeverre sloten de gevolgde opleidingen aan bij de uit te voeren taken? 

                      

                      

                      

c) In welke opleiding(en) denkt u nog te voorzien? 
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5. Begeleiding 
Is er een specifieke persoon binnen uw instelling aangeduid voor de begeleiding van de jongere(n)? 

☐ Ja, wie (functie) 

                      

☐ Neen, want 

                      

Volstaat dit, volgens u als begeleiding, of heeft u suggesties hoe deze begeleiding intern of via externen kan verbeterd worden? 

☐ Ja, het volstaat 

☐ Neen het volstaat niet 

 

Eventuele suggesties: 
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6. Globale evaluatie 
Hierbij proberen we na te gaan hoe u het project ervoer en peilen we naar eventuele positieve en negatieve punten. Een samenvatting van deze bemerkingen zal 
besproken worden in het Beheerscomité van de Kamer en op basis hiervan kunnen we misschien het project indien nodig nog bijsturen. 

 

a) Hoe ervaart/ervoer u de opstart van het project? Wat waren de meest voorkomende problemen? 
Konden de vacante betrekkingen bv gemakkelijk ingevuld worden? 

                      

                      

                      

                      

                      

b) Wat zijn volgens u de positieve en eventueel te verbeteren punten van het project? 
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c) Indien de jongere(n) gestopt zijn of de financiering gestopt is, waardoor kwam dit? 
Gelieve het aantal jongeren en hun naam (zie pagina 1) aan te duiden. 

  Totaal aantal 
jongeren 

Naam 

(zie pagina 1) 

1 de jongere voldeed niet en werd ontslagen   

2 de jongere vond een job bij een andere werkgever   

3 de jongere heeft zijn ontslag gegeven (onbekend of hij/zij een nieuwe job 
heeft) 

  

4 de jongere heeft een andere job binnen de instelling gekregen voor hij de 
leeftijd van 30 heeft bereikt 

  

5 de jongere heeft de leeftijd van 30 jaar bereikt   

 

Andere/meer uitleg: 
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d) Hoe verliepen de contacten met de administratieve cel van de Kamer Thuisverpleging?  
Welke punten zijn vatbaar voor verbetering? 

                      

                      

                      

                      

                      

 

Handtekening werkgever, 

 

        

 

Opgemaakt op    /    /20    

 

Dit rapport moet besproken worden in het overlegorgaan (OR / CPBW / SD) van de instelling. Hierbij bevestigen de leden van de OR / CPBW / SD de juistheid van 
bovenstaande gegevens. 
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Opmerkingen vanwege de werknemersafgevaardigden: 

                      

                      

                      

                      

                      

 

Naam       Mandaat       Handtekening 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

 

Gelieve dit formulier vóór 15/07/2020, ondertekend door de werkgever en de leden van het overlegorgaan terug te sturen naar: 

FSM330 - Kamer 3 - Thuisverpleging 

Sainctelettesquare 13 - 15, 1000 Brussel 

http://www.fe-bi.org/
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