
WERKVOUCHER FRIESLAND
Help iemand aan een baan en ontvang

€ 2000,-
Als werkgever kunt u deze voucher gebruiken om een vacature in te vullen in uw organisatie

Lees de voorwaarden en vul deze cheque in!

Naam gemeente:
Gegevens werknemer

Voornaam + achternaam:

Woonplaats:

BSN:

Geboortedatum:

Aantal uur per week:

Contractperiode ingaande:

Datum:

tot

Handtekening werkgever

1. De werkzoekende die in dienst wordt 
genomen, woont in de gemeente van 
afgifte voucher en heeft een uitkering 
van deze gemeente op grond van de 
Participatiewet;

2. De werkgever biedt de werkzoekende een 
arbeidsovereenkomst aan voor tenminste 
zes maanden en van minimaal 24 uren 
per week;

3. De werkgever heeft de intentie 
om bij goed functioneren de 
arbeidsovereenkomst te verlengen;

4. De werkgever kan geen werkvoucher 
aanvragen bij contractverlenging;

5. De werkgever declareert het 
voucherbedrag voorafgaand aan de 
indiensttreding van de werkzoekende. 

Voorwaarden



1. Voorafgaand aan de ingangsdatum van de 
arbeidsovereenkomst declareert de werkgever 
het voucherbedrag door het opsturen van 
het ingevulde declaratieformulier, met een 
kopie van de door beide partijen getekende 
arbeidsovereenkomst en een bewijsstuk m.b.t. 
het bankrekeningnummer naar de gemeente;

2. Het bedrag van de Werkvoucher ad € 2.000,- 
wordt 13 weken na de ingangsdatum van 
het arbeidscontract aan de aanvrager ineens 
uitbetaald, mits de deelnemer nog bij de 
aanvrager in dienst is. Dit wordt geverifieerd 
door (een medewerker van) de gemeente 
door het opvragen van een loonstrook over de 
2e maand van het arbeidscontract;

3. Er zijn in de periode van 1 januari 2019 
tot 1 december 2019 een beperkt aantal 
werkvouchers beschikbaar (beoordeling vindt 
plaats op volgorde van binnenkomst);

4. Onvolledige declaraties worden niet in 
behandeling genomen

Voorwaarden

Declaratieformulier
Gegevens werkgever

Bedrijfsnaam:

Contactpersoon:

Telefoon:

Adres:

Postcode en plaats:

IBAN*:

* bewijsstukken meesturen

U kunt het onderstaande declaratieformulier, volledig ingevuld 
(beide zijden), samen met de gevraagde bewijsstukken 
voorafgaand aan het dienstverband opsturen naar:

Contactpersoon:


