
 
Aanvraagformulier voor werkgever 

Vergoeding kosten Jobcoach 
 

 
 

 
U vult dit aanvraagformulier in als u een werknemer heeft waarvan is vastgesteld dat er sprake is van 
verminderde loonwaarde en de werknemer begeleiding op de werkplek nodig heeft.  
 
Wanneer u deze begeleiding zelf geeft of inkoopt en uw werknemer valt onder de doelgroep van de 
Participatiewet kunt u een tegemoetkoming aanvragen bij Halte Werk. De vergoeding is op 
declaratiebasis achteraf. Halte Werk kan een declaratieformulier aanleveren.  
Voor een aanvraag dient de werknemer woonachtig te zijn in de gemeente Alkmaar, Heerhugowaard 
of Langedijk.   
 
Dit formulier vult u ingevuld naar: 
 
Halte Werk  
t.a.v. WerkgeversServicepunt  
Postbus 8002 
1802 KA  Alkmaar  
 

 
Gegevens werkgever:  
Naam   : ……………………………………………………………………………………… 
Bedrijf   : ………………………………………………………………………………………. 
Adres   : ………………………………………………………………………………………. 
PC en Woonplaats : ………………………………………………………………………………………. 
 
Gegevens werknemer :  
Naam   : ……………………………………………………………………………………… 
Adres   : ………………………………………………………………………………………. 
PC en Woonplaats : ………………………………………………………………………………………. 
Geboortedatum  : ……………………………………………………………………………………….. 
BSN   : ………………………………………………………………………………………. 
 
IBAN nr. werkgever : ………………………………………………………………………………………. 
t.n.v.    : ………………………………………………………………………………………. 
toevoegen kopie bankpas/briefpapier met bevestiging rekeningnummer. 
 
De ingangsdatum van de begeleiding is ………………………………………………………………….. 
(dit kan niet eerder zijn dan de ingangsdatum van het contract) 
 
Kosten per uur €  
 
 



 
Het aantal begeleidingsuren wat voor vergoeding in aanmerking komt is: 
0 2 uur per maand voor klanten met een loonwaarde tussen 60 en 80 % 
0 2 ½ uur per maand voor klanten die gebruik maken van de pilot forfaitaire loonwaarde van 

50% 
0  3 uur per maand voor klanten met een loonwaarde van 30 tot 60 %  
(s.v.p. aankruisen wat voor uw werknemer van toepassing is. ) 
 
 
Datum    : …………………………………………………………………………… 
 
Handtekening werkgever  : …………………………………………………………………………… 
 
Handtekening werknemer : …………………………………………………………………………… 
 

 
In te vullen door adviseur WerkgeversServicepunt: 
 
Datum     : ………………………………………………………………………….. 
 
Naam adviseur   : …………………………………………………………………………. 
 
Akkoord / Niet akkoord – (Doorhalen wat niet van toepassing is )  
 
Bij niet akkoord hieronder de reden vermelden.  
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Periode jobcoaching (aansluitend op LKS indien van toepassing anders max 6 maanden)  
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 


