Aanvraagformulier Re-integratievoorziening
*
*
*

*
*
*

U dient zich te legitimeren met een geldig paspoort of ID-kaart.
U dient er rekening mee te houden dat wij informatie uitwisselen met het Inlichtingenbureau. Wij
krijgen gegevens van bijvoorbeeld Belastingdienst, Rijksdienst voor het Wegverkeer, Sociale
Verzekeringsbank en UWV.
Door ondertekening verklaart u dat u alle vragen volledig en naar waarheid hebt beantwoord en dat u
op de hoogte bent van de verplichting alle wijzigingen in uw persoonlijke of financiële
omstandigheden, die van belang kunnen zijn voor de uitkering, onmiddellijk te melden bij de
gemeente.
Als u informatie verzwijgt of onjuiste informatie geeft, kan dat leiden tot verandering of beëindiging
van toegekende uitkering. De verstrekte uitkering zal dan teruggevorderd worden.
Het is strafbaar als u informatie verzwijgt of onjuiste informatie geeft. De gemeente kan in dat geval
een boete opleggen of aangifte doen bij Justitie.
Tot slot geeft u toestemming voor onderzoek in verband met controle van gegevens bij instanties
buiten Nederland.
1. Persoonsgegevens

Naam
Voornamen
Geboortedatum
Burgerservicenummer (BSN)
Geslacht
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer(s)
Burgerlijke staat
Kinderen
Indien ja, mogelijkheden voor kinderopvang aanwezig

□ man

□ vrouw

□ ja
□ ja

□ nee
□ nee

2. Re-integratievoorziening

Welke re-integratievoorziening vraagt u aan?
Voorziening
□ Werkstage
□ Proefplaatsing
□ Arbeidsontwikkelingstraject
□ Sociale activering
□ Scholing
□ Participatieplaats
□ Scholing gedurende een participatieplaats
□ Detachering
□ Beschut werk
□ No-riskpolis
□ loonkostentegemoetkoming gericht op re-integratie
□ Persoonlijke ondersteuning (jobcoach)
□ Overige voorziening of vergoeding, namelijk
3. Opleidingen

Reden aanvraag

Heeft u één of meerdere opleiding(en) succesvol
afgerond?

□ ja □ nee
Zo ja, vermeld hieronder de afgeronde opleiding
van het hoogste niveau.
Naam opleiding:
Niveau
□ vmbo
□ mbo1
□ hbo
□ wo

□ mbo2

□ mbo 3

□ mbo4

Voeg uw diploma bij
Heeft u één of meerdere cursussen / taallessen
succesvol afgerond (certificaat)?

□ ja □ nee
Zo ja, vermeld hieronder welke en wanneer (bv.
VCA/Heftruck/Inburgering)

Voeg bewijzen bij

4. Arbeidsverleden
Bent u momenteel (parttime) werkzaam?

□ ja □ nee

Heeft u in het verleden gewerkt?

□ ja □ nee
Zo ja, vermeld hieronder uw meest recente
werkervaring.
Werkgever:
Werkzaamheden:

Periode werkzaam geweest (inclusief aantal uur per
week):

Voeg uw arbeidsovereenkomst bij

5. Vrijwilligerswerk
Verricht u vrijwilligerswerk of stagewerkzaamheden?

□ ja □ nee
Zo ja, voeg een vrijwilligersovereenkomst bij met
vermelding van aantal uur per week en de
ontvangen vergoeding

6. Gezondheid
Heeft u lichamelijke klachten die een belemmering
vormen voor uw arbeidsinschakeling?

□ ja □ nee
Zo ja, voeg bewijsstukken bij en verklaar hieronder
om welke klachten het gaat:

Heeft u psychische klachten die een belemmering
vormen voor uw arbeidsinschakeling?

□ ja □ nee
Zo ja, voeg bewijsstukken bij en verklaar hieronder
om welke klachten het gaat:

7. Justitie
Bent u ooit in aanraking gekomen met Justitie?

□ ja □ nee

Kunt u een bewijs van goed gedrag krijgen (VOG)?

□ ja □ nee

8. Vervoer
Bent u in het bezit van een rijbewijs?

□ ja □ nee

Op welke manier kunt u gebruik maken van vervoer?

□ auto
□ fiets
□ openbaar vervoer

9. Inschrijving UWV / eventuele indicaties
Staat u ingeschreven bij het UWV WERKbedrijf?

□ ja □ nee

Heeft u een Wsw-indicatie?

Zo ja, voeg het inschrijfbewijs van het UWV
WERKbedrijf bij
□ ja □ nee
Zo ja, voeg het bewijs van de toekenning WSW
indicatie bij

Heeft u een CIZ-indicatie?

□ ja □ nee
Zo ja, voeg de CIZ-indicatie bij

Krijgt u begeleiding vanuit een hulpverlenende instantie?

□ ja □ nee
Zo ja vermeld hieronder bij welke instantie(s) en
wie uw begeleider is (bewijsstukken bijvoegen):

>>> LET OP! Als u momenteel een uitkering van de gemeente op grond van de Participatiewet
ontvangt, ga dan naar de ondertekening (vraag 13). Ontvangt u een ander inkomen, vul dan
onderstaande vragen in. <<<
10. Woonsituatie

Hoe is uw woonsituatie en welke woonlasten heeft u (huur/hypotheek)?
Woonsituatie
□ U huurt een woning, woonwagen of woonboot
□ U heeft een woning, woonwagen of woonboot in
eigendom
□ U huurt een kamer
□ U bent inwonend
□ U verblijft in een inrichting, verpleeg- of
verzorgingshuis
□ Anders, namelijk

Hoogte maandelijkse woonlasten
€
€
€
€
€
€

Voeg uw huurcontract en een bewijs van betaling bij.

11. Huidig werk en inkomsten

Verricht u momenteel (vrijwilligers)werk waarvoor u wel of geen inkomsten ontvangt? Of hebt u
misschien andere inkomsten zoals een uitkering, alimentatie of toeslagen van de Belastingdienst
(bv. huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag, kindgebonden budget, combinatiekorting)?
Uzelf

Uw partner

Voeg bewijzen van uw inkomsten bij
12. Vermogen en schulden

Heeft u, uw partner of eventuele ten laste komende kinderen, momenteel vermogen of schulden?
(Noem de waarde hiervan).
Vermogen
Eigen woning

Ja/Nee
□ nee

□ ja

Eigen woning waar u niet woont
(in buitenland/vakantiewoning)
Contant geld
Auto, boot, caravan e.d.

□ nee

□ ja

Waardepapieren (aandelen,
obligaties, opties, spaarbewijzen,
levensverzekering, lijfrente, e.d)
Schulden
□ nee

□ nee
□ ja
□ nee
□ ja,
………………………….
Kenteken:
…………………
□ nee
□ ja

Waarde
Hypotheekschuld: €
Waarde woning: €
Hypotheekschuld: €
Waarde woning: €
€
€

€

Naam schuldeiser

Hoogte schuld

Ten name van

Saldo en datum

□ ja

Bank-/gironummer

Voeg bewijzen van uw vermogen/schulden bij en uw bankafschriften van de afgelopen 3 maanden.

13. Ondertekening

Met het ondertekenen van dit formulier verklaar ik dat alle gegevens naar waarheid
zijn ingevuld en dat ik er van op de hoogte ben dat misbruik wordt bestraft.
Ik heb in totaal …… bijlagen toegevoegd.
Uzelf
Plaats en datum
Handtekening

Uw partner

