
Formulier verrichte sollicitaties
Werkloosheidsverzekeringen

Met dit formulier informeert u ons over de activiteiten die u uitgevoerd heeft om een nieuwe werkgever 

te vinden. Op basis daarvan beoordelen wij of u recht heeft op een uitkering vanuit uw verzekering. In 

het formulier geeft u aan welke sollicitaties u heeft verricht en bij welke uitzendbureaus u zich heeft 

ingeschreven. Stuurt u ook een kopie van uw sollicitatiebrieven alsmede eventuele reacties mee. 

Graag ontvangen we dit formulier maandelijks van u, als bijlage bij de uitkeringsspecifi catie die u telkens 

van het UWV ontvangt. Maandelijks ontvangt u van ons een overzicht van het aan u uitgekeerde bedrag, 

voorzien van een nieuw formulier verrichte sollicitaties.

Vergeet u niet elke pagina van het formulier te voorzien van uw naam en paraaf.
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Waarom dit formulier?
In verband met uw werkloosheid doet u een beroep op uw verzekering. Om maandelijks te kunnen beoordelen of u recht 

heeft op een uitkering ontvangen wij dit formulier graag elke maand ingevuld en ondertekend als bijlage bij de 

betaalspecifi catie van het UWV. Op deze wijze krijgen wij inzage in de activiteiten die u verricht om een nieuwe baan te 

vinden.

Algemene gegevens verzekerde
Voorletter(s):      Tussenvoegsel:

Achternaam:

Claimnummer:  l___l___l___l___l___l___l___l___l___l

Gegevens UWV
Wie is uw e-coach of reïntegratiecoach bij het UWV? 

Naam:

Adres:

Postcode/Plaats:  l___l___l___l___l l___l___l

Telefoonnummer:  l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l E-mail:

Heeft u reeds contact gehad met uw coach?

   Nee   Ja, op l___l___l - l___l___l - l___l___l___l___l

Zijn er al concrete suggesties voor een geschikte baan besproken?

   Nee   Ja, namelijk

Hoeveel sollicitaties moet u per maand verrichten van het UWV?  sollicitaties

Heeft u met het UWV een traject gestart om als zelfstandige te gaan werken?  

   Nee   Ja

Welke sollicitaties heeft u verricht? (graag kopie sollicitatiebrief meesturen)

Naam bedrijf:

Heeft u al een reactie ontvangen?    Nee  Ja, graag kopie reactie meesturen

Naam bedrijf:

Heeft u al een reactie ontvangen?    Nee  Ja, graag kopie reactie meesturen

Naam bedrijf:

Heeft u al een reactie ontvangen?    Nee  Ja, graag kopie reactie meesturen

Naam bedrijf:

Heeft u al een reactie ontvangen?    Nee  Ja, graag kopie reactie meesturen

Naam bedrijf:

Heeft u al een reactie ontvangen?    Nee  Ja, graag kopie reactie meesturen

Naam:     Paraaf:
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Bij welke uitzendbureaus staat u ingeschreven? (graag kopie inschrijfbevestiging meesturen)

Naam uitzendbureau:

Adres:

Postcode/Plaats:  l___l___l___l___l l___l___l

Telefoonnummer:  l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l E-mail:

Ingeschreven per:  l___l___l - l___l___l - l___l___l___l___l

Contactpersoon:

Heeft het uitzendbureau u voorgedragen voor functies? Zo ja, voor welke functies?

   Nee   Ja, graag kopie voorgedragen functies meesturen

Kunt u aangeven waarom het uiteindelijk niet tot een plaatsing heeft geleid?

Naam uitzendbureau:

Adres:

Postcode/Plaats:  l___l___l___l___l l___l___l

Telefoonnummer:  l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l E-mail:

Ingeschreven per:  l___l___l - l___l___l - l___l___l___l___l

Contactpersoon:

Heeft het uitzendbureau u voorgedragen voor functies? Zo ja, voor welke functies?

   Nee   Ja, graag kopie voorgedragen functies meesturen

Kunt u aangeven waarom het uiteindelijk niet tot een plaatsing heeft geleid?

Naam uitzendbureau:

Adres:

Postcode/Plaats:  l___l___l___l___l l___l___l

Telefoonnummer:  l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l E-mail:

Ingeschreven per:  l___l___l - l___l___l - l___l___l___l___l

Contactpersoon:

Heeft het uitzendbureau u voorgedragen voor functies? Zo ja, voor welke functies?

   Nee   Ja, graag kopie voorgedragen functies meesturen

Kunt u aangeven waarom het uiteindelijk niet tot een plaatsing heeft geleid?

Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend.

Plaats:     Datum: l___l___l - l___l___l - l___l___l___l___l  

Handtekening:
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TAF BV, Postbus 4562, 5601 EN Eindhoven


