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BAANGARANTIEFORMULIER ZIJ INSTROOM ( T.B.V. NIEUWE CHAUFFEUR)  

 
 
 
De ondergetekenden 
Werkgever:  
 

Bedrijfsnaam  

Statutaire naam  SOOB nummer  

Adres  Postbus  

Postcode/Plaats  Postcode/Plaats  

Telefoonnummer  KVK-nummer  

Naam deelnemer  E-mailadres   

 
Deelnemer:  
 

Naam deelnemer  

 

Geboortedatum  

Adres  

 

Plaats  

Postcode  

 

Mobiel 
telefoonnummer 

 

Emailadres deelnemer    

 
 

Overwegende dat: 
 
• Deelnemer is gekwalificeerd door Sectorinstituut Transport en Logistiek en zich wil laten scholen tot 

chauffeur voor de sector beroepsgoederenvervoer door het volgen van de hierna vermelde 
opleiding(en); 

• Werkgever afdraagt aan het SOOB fonds en voornemens is om de deelnemer uiterlijk na voltooiing van 
diens opleiding(en) een arbeidsovereenkomst aan te bieden voor tenminste 12 maanden  (tenminste 32 
uur per week); 

• Werkgever de opleiding(en) voor de deelnemer zal bekostigen en in dat kader een aanvraag voor 
subsidie zal indienen, bij SOOB Subsidiepunt onder de voorwaarden van subsidiereglement 
Basiskwalificatie Chauffeur Goederenvervoer (Zij instroom en Doorstroom voor bedrijven) en 
Persoonscertificaten TCVT (Doorstroom) van SOOB; 

• Werkgever en deelnemer voorwaarden van het subsidiereglement in dit Baangarantieformulier wensen 
vast te leggen, waarbij zij zich realiseren dat de daadwerkelijke effectuering daarvan een vereiste is in 
het kader van het subsidiereglement.  
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Verklaren te zijn overeengekomen als volgt: 
 
Artikel 1: Opleiding(en)  
Werkgever en deelnemer zijn overeengekomen dat deelnemer de navolgende opleidingen zal volgen: 
 

 Vakbekwaamheid 1 (RV1)    
 Vakbekwaamheid 2 (V2C)  
 Vakbekwaamheid 3 (V3C)  
 Praktische toets C    
 Toets besloten terrein   
 Rijopleiding C 
 Rijopleiding E bij C 
 Heropleiding C ( zo nodig) 
 Heropleiding E bij C ( zo nodig) 

 ( s.v.p. aankruisen)  
 
Artikel 2: Bekostiging Werkgever en eigen bijdrage Deelnemer 
 
Werkgever zal de opleidingen ten behoeve van deelnemer bekostigen en zijn overeengekomen dat deelnemer: 
  
 geen eigen bijdrage betaalt; 
 een eigen bijdrage betaalt van [x %] van het lesgeld van de opleidingen (conform subsidiereglement geldt 

een maximum van 15%); 
 
Artikel 3: Baangarantie 
 
Werkgever verplicht zich jegens deelnemer om uiterlijk binnen één maand na succesvolle afronding van de 
opleidingen, om deelnemer in dienst te nemen door het aanbieden van een arbeidsovereenkomst als chauffeur 
voor een periode van (ten minste) 12 maanden op basis van een minimum (ten minste) 32 uur per week. 
 
Artikel 4: Verplichting deelnemer 
Deelnemer verplicht zich jegens Werkgever om van het aanbod conform de Baangarantie daadwerkelijk gebruik 
te maken. 
 
 
Akkoord Werkgever (handtekening)                                          Akkoord  Deelnemer (handtekening) 
                                                                                                         
 
 
 
Datum en plaats      Datum en plaats  
 
 
…………………………………………………….                         ………………………………………………………
  
 
Dit document, volledig ingevuld en ondertekend, zal toegevoegd worden aan het subsidiedossier en is 
voorwaardelijk voor het uitbetalen van subsidie.  
 
Aan het Sectorinstituut Transport en Logistiek wordt toestemming gegeven om voor de verantwoording van de 
subsidie de daartoe benodigde gegevens te bewaren met inachtneming van haar privacybeleid. 


	Artikel 1: Opleiding(en)

