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Aanvraagformulier Baanbonus* 

Let op, uitzendcontracten mèt uitzendbeding zijn uitgesloten van de baanbonus. Als een

uitzendbureau een kandidaat  een contract aanbiedt van 6 maanden of langer, dan moet deze als 

werkgever bij de aanvraag baanbonus aantonen dat er geen sprake is van uitzendbeding in het 

contract. 

Gegevens Werkgever 

Naam bedrijf 

Naam werkgever 

Naam contactpersoon 

Adres 

Vestigingsplaats 

Telefoonnummer 

Emailadres 

KVK-nummer 

Rekeningnummer (IBAN) 

Gegevens Werknemer 

Naam 

Voornaam 

BSN 

Adres 

Woonplaats 

Telefoonnummer 

Emailadres 

Voorwaarden verstrekking 

Criteria voor aanvraag 

Medewerker maakt geen aanspraak meer op aanvullende bijstandsuitkering en was: 

☐ voor ingang van de arbeidsovereenkomst uitkeringsafhankelijk 

of werkte 

☐ via RWO, Werxaam BV of maximaal 3 maanden via een  uitzendbureau bij betreffende 

werkgever. 

De arbeidsovereenkomst heeft een minimale duur van: 

☐ 6 maanden bij een bonus van € 2.000,-. 

☐ 12 maanden bij een bonus van € 4.000,-. 

Voorwaarden uitbetaling: 

☐ De medewerker is per ………………….. (Vul hier de datum in) bij u in dienst gekomen. 

☐ De arbeidsovereenkomst bedraagt ………….uur ( Vul hier het aantal uur in) per week. 

Bijgevoegd is: 

☐ Een kopie van de laatste loonstrook. (Van de 6de maand bij een arbeidsovereenkomst van 6 

maanden. Bij een arbeidsovereenkomst van 12 maanden, de laatste beschikbare loonstrook op 

het moment van aanvraag, vanaf de 6de maand**.) 

☐ Een kopie van het, door beide partijen getekende, arbeidscontract waaruit blijkt dat er geen 

sprake is van uitzendbeding. 

Indien u aan bovenstaande voorwaarden voldoet geschiedt de betaling uiterlijk 30 dagen na 

ontvangst van uw aanvraag 

Ondertekening 

Plaats: Datum: 

Handtekening: 
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* Formulier indienen via: factureringwerk@drechtsteden.nl onder vermelding van aanvraag

Baanbonus (uiterlijk 1 jaar na start eerste arbeidsovereenkomst). 

** Indien werknemer in de loop van de maand is gestart dan de (laatste) loonstrook vanaf de 7de 

maand/periode bijvoegen. 
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