Aanvraagformulier Jobcoaching
Gegevens kandidaat
Voorletters
Voornaam
Achternaam
Adres
Postcode en plaats
Geboortedatum
Telefoonnummer
E-mailadres
Cliëntnummer
Specificaties:
Geregistreerd in doelgroepregister

☐ Ja

☐ Nee

Maakt gebruik van een
participatiewetuitkering

☐ Ja

☐ Nee

Valt onder de regeling WSW

☐ Ja

☐ Nee

Gegevens werkgever
Bedrijfsnaam
Bezoekadres
Postcode en vestigingsplaats
Contactpersoon
Telefoonnummer
contactpersoon
Begeleider op de werkvloer
Functie begeleider op de
werkvloer
Informatie jobcoach
Naam jobcoachorganisatie
Naam jobcoach
Telefoonnummer jobcoach
E-mailadres jobcoach

Arbeidscontract
Ingangsdatum van het arbeidscontract /
de proefplaatsing / de stage
Naam functie
De functie is:

☐ Een bestaande functie
gemaakt

☐ Een functie op maat

Uren arbeidscontract
Einddatum van het arbeidscontract / de
proefplaatsing / de stage
Loonwaarde:

☐ Loonwaardemeting ☐ Forfaitaire loonwaarde

Advies loonwaarde rapport (indien aanwezig)

Jobcoaching traject
Soort traject
Startdatum jobcoachtraject
Duur jobcoachtraject
Inschatting trajectsoort (indicatie
☐ Licht
van intensiteit)

☐ Middel

☐ Intensief

Coachingsvraag t.a.v. werknemer
Coachingsvraag t.a.v. werkgever
Wanneer is het jobcoachingtraject
succesvol
Opdrachtgever Werkbedrijf Lucrato
Naam
Telefoonnummer
Emailadres
Handtekening
Inkoopvoorwaarden
Voor alle jobcoachtrajecten zijn de eerder genoemde randvoorwaarden en algemene
inkoopvoorwaarden van Werkbedrijf Lucrato van toepassing. Door ondertekening van deze
overeenkomst gaan alle partijen akkoord met deze rand- en inkoopvoorwaarden.

Ondertekening: Kandidaat neemt deel aan een traject bij Werkbedrijf Lucrato
Opdrachtgever Werkbedrijf Lucrato
Datum
Handtekening

Ondertekening: Kandidaat neemt nog niet deel aan een traject bij Werkbedrijf Lucrato
Werkbedrijf Lucrato uw persoonsgegevens. Dat doen we om te kunnen beoordelen of u in
aanmerking komt voor een jobcoachtraject, om een jobcoach te kunnen inschakelen én om te
beoordelen of de factuur die we daarvoor van de ingeschakelde jobcoach ontvangt juist is. Met het
ondertekenen van deze aanvraag geeft u aan kennis te hebben genomen van de verwerking van uw
persoonsgegevens en daarmee in te stemmen.
Kandidaat
(of wettelijk
vertegenwoordiger)

Werkgever

Jobcoach

Opdrachtgever
Werkbedrijf Lucrato

Datum

Handtekening

Budgettering informatie contractadministratie (in te vullen door consulent Werkbedrijf Lucrato)
☐

002087

Flexibel budget jobcoaching gemeente Apeldoorn

☐

002097

Flexibel budget jobcoaching gemeente Epe

☐

002107

Flexibel budget jobcoaching gemeente Heerde

☐

003330

Intensieve jobcoaching

☐

Anders

Informatie contractadministratie (in te vullen door medewerker contractadministratie
Werkbedrijf Lucrato)
Projectnummer/factuur vereisten
Grootboeknummer
Kostenplaats
CAO code
Projectnummer

