Maandformulier: sollicitatieactiviteiten en inkomsten
Naam

Maand

BSN

Jaar
WWplus | Postbus 533 | 8000 AM Zwolle
Telefoon: 088 - 605 51 70

Vul dit formulier volledig in (grijze blokken)

Uw sollicitaties
In het 'Protocol arbeidsmarktgedrag' kunt u meer lezen over de verplichting tot solliciteren.
Datum

Naam organisatie

Contactpersoon

(dd-mm-jj)

Voor het protocol, zie: wwplus.nl/zorg-en-welzijn

Telefoonnummer en/of

Functie

Wijze van solliciteren

Resultaat

Wijze van solliciteren: codes

Resultaat: codes

01 | Sollicitatie op vacature

21 | aangenomen

02 | Sollicitatiegesprek

22 | afgewezen

03 | Open sollicitatie

23 | zelf baan

e-mailadres contactpersoon

1
2
3
4
5
6
7
8

Opmerkingen bij uw sollicitaties
Als u niet aan uw sollicitatieverplichtingen hebt voldaan, geef de reden aan.

04 | Bellen naar mogelijke werkgever

24 | vervolggesprek

06 | Inschrijven bij uitzend - detachering

25 | nog niet bekend

| arbeids-invalpool
07 | CV op vacaturewebsite plaatsen
08 | Netwerkgesprek voeren
09 | Assessment of test
10 | Workshop volgen over werk zoeken

Uw inkomsten

1. Uw WW-uitkering
Is uw WW-uitkering gewijzigd?

Ja | Nee*

| afgewezen

05 | Langsgaan bij mogelijke werkgever

Is uw uitkering gewijzigd? Stuur afschriften en correspondentie van het UWV mee.
Ga naar vraag 2a

2. Uw inkomsten uit werk
2a Heeft u de afgelopen maand inkomsten uit werk gehad?

Ja | Nee*

Ja: ga naar vraag 2b. Nee: ga naar vraag 3

2b Waren deze inkomsten hetzelfde als de vorige maand?

Ja | Nee*

Ja: ga naar vraag 3. Nee: ga naar vraag 2c

2c Waren dit inkomsten uit loondienst of uitzendwerk?

Ja | Nee*

Ja: vul onderstaande tabel in. Nee: ga naar vraag 2d

Vul onderstaand in hoeveel u per werkgever verdiend heeft in de afgelopend maand. Stuur specificaties mee.
Naam werkgever

Inkomsten (bedrag)

Soort werkzaamheden

Periode van uitbetaling

1

Loondienst | Uitzendwerk*

Week | 4 weken | Maand*

2

Loondienst | Uitzendwerk*

Week | 4 weken | Maand*

3

Loondienst | Uitzendwerk*

Week | 4 weken | Maand*

2d Waren dit inkomsten uit eigen bedrijf of freelancewerkzaamheden?
Week van de
maand

Begindatum van de week
(maandag)

Einddatum van de week
(zondag)

Ja | Nee*

Ja: vul de tabel in. Nee: ga naar vraag 3

Gewerkte uren deze week

1
2
3
4
5
Totaal aantal gewerkte uren in
de afgelopen maand
3. Uw andere inkomsten
3a

Heeft u de afgelopen maand andere inkomsten gehad? Dit kunnen inkomsten
zijn uit pensioen of een andere uitkering.

3b Waren deze inkomsten hetzelfde als de vorige maand?

Ja | Nee*

Ja: ga naar vraag 3b. Nee: ga naar de ondertekening.

Ja | Nee*

Nee: stuur specificaties van deze inkomsten mee. Onderteken dit formulier altijd!

Ondertekening
Ik heb dit formulier naar waarheid ingevuld (vink het vakje aan)

* = Geef aan wat van toepassing is
Aantal meegestuurde bijlagen
Datum

! Stuur dit formulier uiterlijk de 15e van de maand ingevuld en voorzien van bijlagen naar bwww@wwplus.nl

