
 

Aanvraag doelgroepverklaring oudere werknemer 
 

Dit aanvraagformulier 

Met dit aanvraagformulier kunt u een doelgroepverklaring oudere werknemer aanvragen. Uw 

werkgever kan een bijdrage in de loonkosten voor u ontvangen als u tot de doelgroep behoort. 

Daarvoor heeft uw werkgever een doelgroepverklaring nodig. 

 

De voorwaarden 

U krijgt een doelgroepverklaring oudere werknemer als u aan de volgende voorwaarden voldoet: 

- U bent 56 jaar maar heeft nog geen recht op AOW. 

- U heeft in de maand voorafgaand aan uw baan een uitkering van de gemeente ontvangen ( 

Participatiewet, IOAW of IOAZ). 

- U bent zes maanden voor deze baan niet in dienst geweest van de werkgever waar u nu werkt. 

- U heeft een reguliere baan bij deze werkgever en u wordt voor uw werk betaald. 

 

Wat u moet doen 

U vult het formulier volledig in. U ondertekent het en stuur het naar: 

 

Werkbedrijf Lelystad B.V. 

t.a.v. afdeling PCA 

Postbus 482 

8200 AL  LELYSTAD 

 

De doelgroepverklaring 

Wij hebben maximaal 8  weken nodig om te kijken of u aan de voorwaarden voldoet. Als u aan de 

voorwaarde voldoet, krijgt u van ons een doelgroepverklaring oudere werknemer. 

 

U geeft een kopie van deze doelgroepverklaring aan uw werkgever. Heeft u liever dat wij deze 

doelgroepverklaring naar uw werkgever sturen?. Kruis dit dan bij vraag 5 aan op het formulier. 

 

Wij sturen ook een kopie van de verklaring naar het UWV. 



 

 

Aanvraag doelgroepverklaring oudere werknemer 
 

 

1 gegevens aanvrager 

naam en voorletters  

Burgerservicenummer  

adres  

postcode en woonplaats  

telefoonnummer vast  

telefoonnummer mobiel  

e-mailadres  

 

2 gegevens werkgever 

bedrijfsnaam  

adres  

postcode en vestigingsplaats  

naam contactpersoon  

 

3 dienstverband 

Op welke datum begint u of bent u begonnen bij uw werkgever? 

Ik begin/ben begonnen op   

 

4 uitkering 

Ik ontving tot en met de maand voorafgaand aan mijn baan een uitkering van de gemeente 

 O ja O nee 

naam gemeente  

 

5 kopie werkgever 

Ik vraag om een kopie van de doelgroepverklaring en beschikking naar mijn werkgever te sturen 

 O ja O nee 

 

6 ondertekening 

Datum  

Plaats  

Handtekening  

 


