
Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst

Deelnemer 
Achternaam Tussenvoegsel

Voorletter(s) Roepnaam

Adres

Postcode Woonplaats

BSN nummer Geboortedatum

Geboorteplaats

Telefoonnummer

E-mailadres

 

Aanmeldformulier ten behoeve van project  
REACT-EU projectnummer 2022EUSF2026
Om je aan te melden stuur je dit aanmeldformulier, samen met een kopie van je laatste loonstrook (salaris 
mag worden doorgestreept) en een kopie van je ID-bewijs naar: projectbureau@oom.nl. Er zijn een beperkt 
aantal trajecten beschikbaar, aanmeldingen worden verwerkt op volgorde van binnenkomst, OP=OP.

Wij kunnen enkel volledig ingevulde formulieren in behandeling nemen, zorg dus dat je de gegevens volledig 
en correct invult en de bijlagen bijvoegt bij de mail. Je ontvangt via de mail een bevestiging en verdere  
praktische informatie 
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M V

Je kunt dit formulier op verschillende manieren invullen. 

Digitaal: 
• Download het bestand op je computer.
• Typ alle informatie in de daarvoor bestemde velden.
• Plaats je handtekening, dit kan zowel door een afbeelding of je digitale handtekening te plaatsen in het linker  

handtekeningenveld of gebruik een digitale ID in het rechter handtekeningenveld. 
• Sla het bestand op op je computer en e-mail dit samen met een kopie van je laatste loonstrook (salaris mag worden 

doorgestreept) en een kopie van je ID-bewijs naar: projectbureau@oom.nl.

Printen:
• Je kunt het formulier ook uitprinten en met de hand invullen. Scan het ingevulde formulier en e-mail dit samen met een 

kopie van je laatste loonstrook (salaris mag worden doorgestreept) en een kopie van je ID-bewijs naar: projectbureau@
oom.nl of stuur het per post naar: OOM Projectbureau, Antwoordnummer 10066, 5500 VB Veldhoven.

Naam werkgever

MN werkgeversnummer

Naam contactpersoon bedrijf

Telefoonnummer bedrijf

E-mailadres contactpersoon

IBAN nummer werkgever

MN werknemersnummer (indien bekend)

https://helpx.adobe.com/nl/acrobat/using/digital-ids.html?mv=product&mv2=acrobat#access_token=eyJhbGciOiJSUzI1NiIsIng1dSI6Imltc19uYTEta2V5LTEuY2VyIn0.eyJpZCI6IjE2MzE2ODg1NzY1NThfM2VlMTVkYjAtYzA0Yy00YzMxLThlYWItYzZmZjI4ZTFjYjM3X3VlMSIsInR5cGUiOiJhY2Nlc3NfdG9rZW4iLCJjbGllbnRfaWQiOiJhZG9iZWRvdGNvbTIiLCJ1c2VyX2lkIjoiNUUwMTM4MDM1RDFERDM3RTBBNDk1QzFGQEFkb2JlSUQiLCJzdGF0ZSI6IiIsImFzIjoiaW1zLW5hMSIsImFhX2lkIjoiNUUwMTM4MDM1RDFERDM3RTBBNDk1QzFGQEFkb2JlSUQiLCJmZyI6IlZZMkpUSlFIWExNN09YNkdHT1FSQkdRQUY0PT09PT09Iiwic2lkIjoiMTYzMTY4ODU3NjA4OF81OGJjNTM1Zi01ZTI5LTQzYjAtYmViNy0xMDdiMDMzMzViOGRfdWUxIiwibW9pIjoiYTkxN2IyNjAiLCJleHBpcmVzX2luIjoiODY0MDAwMDAiLCJjcmVhdGVkX2F0IjoiMTYzMTY4ODU3NjU1OCIsInNjb3BlIjoiQWRvYmVJRCxvcGVuaWQsY3JlYXRpdmVfY2xvdWQifQ.iLzTpUBsvZTTf0cSxPAsKtlG1e25rLm_A4Ginmr-Oa_J6gXrn3c1x8UEATfYv7FNZhaHnjLmusV8-l5_nzJNLcyovOJe_TTeDaiF1Y069Tg8XpeczJJ__RiyvgVvERdAK8HYCp0Ky42jWFP-cT31JC2m_6Z3yGrEeW4NFLJbc4alW-wM1H0PKI84uZRBBOL4jRtmC-1w4F96cdZZTYnSo4NccYgBkpHbys2LD637lRU9yHBSKTsZlYPratlotQ2ELpNHZJnDuNrmC8dxblX008W7kA4N7bw-dTgwHkMq1JP9edFPpeuyLnQsgxuGFYYBZ8ZYA7pk3bk4USWOFo8L1w&token_type=bearer&expires_in=86399994


Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst

Voor akkoord 

Datum 

Naam werknemer

Handtekening werknemer (*)(**)
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* Door ondertekening van dit aanmeldformulier verklaart de werknemer alle gegevens naar waarheid te hebben ingevuld en de aangevinkte documenten op 
eigen initiatief te hebben aangeleverd. Ik ga akkoord met de verwerking van persoonsgegevens conform de AVG privacywetgeving. OOM mag deze informa-
tie delen met externen in het kader van de uitvoering van activiteiten binnen deze regeling die gefinancierd worden door het ESF. Ik verklaar hierbij volledige 
inzet en aanwezigheid voor de geplande activiteiten.  Alle activiteiten moeten tijdens werktijd plaatsvinden en moeten op 31 maart 2023 zijn afgerond.
** De werknemer en de werkgever verklaren op de hoogte te zijn van de voorwaarden die beschreven staan in de het reglement behorende bij dit project. 

Plaats hier je handtekening

Plaats hier je handtekening

Hierbij verklaar ik dat mijn hoogst genoten opleiding die ik aantoonbaar met succes 
heb afgerond is (Zet een kruisje bij de opleiding waarvan je een diploma hebt behaald. Dit kunnen meer opleidingen zijn.):

t/m MBO-2 en voorgezet onderwijs Hoger dan MBO-2 en voorgezet onderwijs

Basisschool MBO-3/MTS-3/MEAO-3

HAVO/VWO/Gymnasium MBO-4/MTS-4/MEAO-4

LBO/LHNO/LEAO/VBO HBO/HBS/HTS/HEAO

VMBO/MAVO/LTS/MULO WO/Universiteit

MBO-1/MTS-1/MEAO-1

Huishoudschool

MBO-2/MTS-2/MEAO-2/KMBO

Ik neem deel aan:

       een ontwikkeltraject (intake of assessment en eventueel een gratis cursus)      
    

Ik stuur de volgende verplichte bijlagen mee:  

       kopie legitimatiebewijs (ID-bewijs, rijbewijs, paspoort)

       kopie laatste loonstrook (salaris mag doorgestreept worden)

       na de begeleiding of de cursus stuur ik nog een loonstrook van de maand waarin ik klaar ben met de       
       begeleiding of de cursus. 

Contactpersoon werkgever

Handtekening  
contactpersoon werkgever(**)
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