
 

Aanvraag formulier jobcoaching BBS       2022 

 

 
 

 
Postbus 2000 

3760 CA Soest 
 

 

 

 

 
 

Bezoekadres: Raadhuisplein 1 

Telefoon: (035) 609 34 11 

Fax: (035) 609 36 89 

Internet: www.wibbs.nl 

 

 
 

 

Gegevens werknemer  

Naam en achternaam  :     

Adres    : 

Postcode en woonplaats : 

Geboortedatum   : 

Burgerservicenummer  :  

E-mailadres   : 

Telefoonnummer  : 

 

Gegevens Werkgever   

Bedrijfsnaam   :  

Adres, postcode, woonplaats : 

Contactpersoon  :  

Tel. Contactpersoon  : 

E-mailadres   :  

 

Gegevens Jobcoach   invullen indien er sprake is van externe jobcoaching 

Naam jobcoach org.   : 

Adres, postcode, woonplaats : 

KvK nummer   : 

Iban nummer   :  

Ten name van   :     

Onder vermelding van  :  

Telefoonnummer  : 

E-mailadres   : 

 

Gegevens interne jobcoach  invullen indien er sprake is van interne jobcoaching  

     (Let wel: jobcoach dient gecertificeerd te zijn) 

Naam interne jobcoach  : 

Telefoonnummer  : 

E-mail    : 

IBAN Nummer   : 

Ten name van   : 

Betalingskenmerk  :  

Onder vermelding van  : 

Gecertificeerd als jobcoach : Ja/Nee Opleiding :  

Harrie training    : Ja/Nee Datum  : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AANVRAAGFORMULIER JOBCOACH VERGOEDING 
 
Met dit formulier vraagt u een vergoeding aan voor ondersteuning op uw werkplek, of als u werkgever 

bent, voor uw werknemer. U kunt zich laten bijstaan door een jobcoach. De jobcoach vult samen met u de 

bijlage Jobcoachplan in. Het aanvraagformulier met de bijlage kunt u sturen naar:  

Uitvoeringsorganisatie BBS, Postbus 2000 3760 CA Soest 

 

http://www.wibbs.nl/


 

Aanvraag formulier jobcoaching BBS       2022 

 

 

Gegevens dienstverband 

Ingangsdatum/einddatum : 

Functienaam   :  

Hoeveel uur per week  : 

 

Begeleiding  

Hoeveel uur per week is  

er begeleiding nodig?  : 

Startdatum / einddatum  

begeleiding   : 

 

Jobcoachplan  

Is de Bijlage jobcoachplan ingevuld en bijgevoegd? JA/NEE*  
(*doorstrepen wat niet van toepassing is) 
 

 

Let op: zonder Bijlage Coachingplan kan uw aanvraag niet worden beoordeeld. Heeft u hier vragen 

over neem dan contact op met Uitvoeringsorganisatie BBS. 

 

Overige informatie  

Als er naast de gegevens die u al heeft ingevuld nog overige informatie is die van belang is voor deze 

aanvraag, kunt u die hier toelichten: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Machtiging en Ondertekening 

 

Ik machtig Uitvoeringsorganisatie BBS om de vergoeding voor een jobcoach rechtstreeks over te 
maken op rekening van de jobcoachorganisatie. Indien er sprake is van interne jobcoaching, zal de 

vergoeding overgemaakt worden naar de werkgever. 
 

Ik verklaar hierbij dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld. Als blijkt wat ik, de job-coach 
organisatie en/of de werkgever opgeef niet klopt opgeef niet klopt, zal dit leiden tot het weigeren van 
inname van de aanvraag of dat de vergoeding later moet worden terugbetaald. 

 
Mijn gegevens worden alleen voor de uitvoering van de Participatiewet en gemeentelijk beleid door 
de gemeenten Baarn, Bunschoten en Soest in een bestand opgenomen en gebruikt. 
 
 
Plaats: …………………………………………………………………………………………  

 
Datum:………………………………………………………………………………………  
 
 
Naam en handtekening werknemer  
 

…………………………………………………………………………………………  

 
Naam en handtekening werkgever  
 
………………………………………………………………………………………… 

 

 


