
 

 Werkgeversverklaring Doorstroom 140218 

Werkgeversverklaring Doorstroom (t.b.v. nieuwe chauffeur of 
kraanmachinist)  
 

Bedrijfsnaam  
Statutaire naam  SOOB nummer  
Adres  Postbus  
Postcode/Plaats  Postcode/Plaats  
Telefoonnummer  KVK-nummer  
Naam deelnemer  E-mailadres   
Datum indiensttreding 
deelnemer  

   

 
 
Aanvrager verklaart door ondertekening, dat werkgever: 
• in aanmerking wenst te komen voor subsidie voor deelnemer als tegemoetkoming in de kosten van 

opleidingen voor deelnemer, op basis van het SOOB Subsidiereglement Basiskwalificatie 
Chauffeur Goederenvervoer (Zij instroom en doorstroom voor bedrijven) en Persoonscertificaten 
TCVT ( Doorstroom) van SOOB; 

• deelnemer na succesvolle afronding van de opleidingen zal beschikken over een 
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (chauffeur goederenvervoer dan wel kraanmachinst) 

• voor deelnemer die door werkgever wordt voorgesteld voor deelname aan gesubsidieerde 
opleidingstrajecten van SOOB geldt dat dit geen BBL-er is; 

• voor deelnemer die door werkgever wordt voorgesteld voor deelname aan gesubsidieerde 
opleidingstrajecten van SOOB geldt, dat deze in dienst is van een werkgever, die afdraagt aan het 
SOOB fonds, op basis van een arbeidsovereenkomst van tenminste 32 uur per week;  

• toestemming geeft aan het Sectorinstituut om - voor zover het Sectorinstituut dit wenselijk acht - dit 
dienstverband nader vast te stellen;  

• akkoord gaat met van de subsidievoorwaarden die van toepassing zijn op grond van het hierboven 
genoemde subsidiereglement, beschikbaar op https://www.soobsubsidiepunt.nl/reglementen;  

• ervan op de hoogte is dat om in aanmerking te komen voor Subsidie, de Aanvrager de benodigde 
gegevens aan het Sectorinstituut Transport en Logistiek dient te verstrekken, conform het 
bepaalde in het subsidiereglement; 

• alle gevraagde gegevens naar waarheid ter hebben ingevuld. 
 
Ik geef het Sectorinstituut Transport en Logistiek toestemming om mijn gegevens op te nemen in een 
bestand om mij te kunnen benaderen voor opleidingen, subsidiemogelijkheden en/of 
producten/dienstverlening op het gebied van instroom en duurzame inzetbaarheid. Het Sectorinstituut 
stelt mij in de gelegenheid om mij af te melden en wel middels een mail naar info@stlwerkt.nl.  
 
Dit document zal toegevoegd worden aan het subsidiedossier en is voorwaardelijk voor het uitbetalen van 
subsidie.  
 
Aan het Sectorinstituut Transport en Logistiek wordt toestemming gegeven om voor de verantwoording van de 
subsidie de daartoe benodigde gegevens te bewaren met inachtneming van haar privacybeleid. 
 
Voorletters en achternaam gemachtigde bedrijf: ………………………………………………….. 
 
 
Plaats: …………………………………………… 
 
 
Datum: …………………………………………..  
 
 
Handtekening: 

https://www.soobsubsidiepunt.nl/reglementen
mailto:info@stlwerkt.nl

	Werkgeversverklaring Doorstroom (t.b.v. nieuwe chauffeur of kraanmachinist)

