
 

Deelnemersverklaring Doorstroom/ Zij instroom  - 140218 
   

 

Werknemersverklaring Doorstroom /Zij instroom 
 

Naam deelnemer  
 

Geboortedatum  

Adres  
 

Plaats  

Postcode  
 

Mobiel 
telefoonnummer 

 

Emailadres deelnemer    

 
 
Deelnemer verklaart door ondertekening dat hij/zij: 
• in dienst is van een bedrijf (contract voor tenminste 32 uur per week) dat afdraagt aan het SOOB 

fonds en als Doorstromer in de gelegenheid wordt gesteld om een opleiding Chauffeur 
Goederenvervoer te volgen, dan wel nog niet in dienst is van een bedrijf dat afdraagt aan het 
SOOB fonds en als Zij instromer in de gelegenheid wordt gesteld om een opleiding Chauffeur 
Goederenvervoer te volgen; 

• ervan op de hoogte is dat om in aanmerking te komen voor subsidie, zijn/haar (toekomstige) 
werkgever, de benodigde gegevens aan het Sectorinstituut Transport en Logistiek dient te 
verstrekken, conform het bepaalde in het Subsidiereglement Basiskwalificatie Chauffeur 
Goederenvervoer (Zij instroom en doorstroom voor bedrijven)  en Persoonscertificaten TCVT 
(Doorstroom). Dit reglement is beschikbaar op https://www.soobsubsidiepunt.nl/reglementen;  

• niet deelneemt aan een BBL opleiding; 
• in het bezit is van een rijbewijs B (nieuwe chauffeurs) dan wel rijbewijs C (nieuwe 

kraanmachinisten); 
• alle door het Sectorinstituut Transport en Logistiek benodigde bescheiden en formulieren binnen 

de gestelde termijnen overlegt aan zijn/haar (toekomstige) werkgever dan wel Sectorinstituut 
Transport en Logistiek; 

• alle gevraagde gegevens naar waarheid heeft verstrekt; 
 
Ik geef het Sectorinstituut Transport en Logistiek toestemming om mijn gegevens op te nemen in een 
bestand om mij te kunnen benaderen voor opleidingen, subsidiemogelijkheden en/of 
producten/dienstverlening op het gebied van instroom en duurzame inzetbaarheid. Het Sectorinstituut 
stelt Doorstromer/Zij instromer in de gelegenheid om zich af te melden en wel middels een mail naar 
info@stlwerkt.nl. 
 
SOOB staat voor Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg 
en de verhuur van mobiele kranen. 
 
Dit document 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. 
 
Handtekening deelnemer: 
 
 
 
 
 
Plaats: …………………………………………..  
 
Datum: ………………………………………….  
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