Behoud Installatietalent BBL (BIB)
Aanvraagformulier

Toelichting
Met dit aanvraagformulier kan een werkgever een aanvraag indienen voor de tegemoetkoming onder de regeling BIB.
Alle voorwaarden van de regeling staan in het reglement van BIB dat op www.wij-techniek.nl is te downloaden.
Indienen van de aanvraag
Het door de werkgever en de BBL-er ondertekende en van alle gevraagde bijlagen voorziene volledig ingevulde aanvraagformulier kunt u via servicepunt@wij-techniek.nl mailen naar het Servicepunt arbeidsmarkt mobiliteit met de
volgende onderwerpregel: “Aanvraag regeling BIB voor <volledige naam BBL-er> - MN-nr. organisatie <MN nummer
werkgever>”
Indien u de aanvraag per post wilt indienen, kunt u hiervoor contact met het Servicepunt arbeidsmarkt mobiliteit
opnemen via servicepunt@wij-techniek.nl / 0800-6061.
Gegevens werkgever
Met het invullen en ondertekenen van dit formulier verklaart de werkgever:
• kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met het reglement voor de regeling BIB.
• dat de oplossing voor de verstoorde BBL-studie is/wordt vormgegeven in samenspraak met de BBL-er, het 		
opleidingsinstituut en de praktijkopleider, waarbij deze oplossing aan alle randvoorwaarden voldoet die voor
een BBL-studie gelden.
• dat deze Wij Techniek toestemming geeft om alle in dit aanvraagformulier gevraagde NAW-gegevens en bijlagen
te voorzien van persoonsinformatie ten behoeve van de Wij Techniek-administratie.*

Bedrijfsnaam							
Vestigingsplaats
MN-nummer (Wij Techniek-WG-nr.)				Contactpersoon
E-mailadres contactpersoon					
Functie contactpersoon
Telefoonnummer van de contactpersoon				
IBAN-nummer
Naam tekenbevoegde						
Geslacht
Vrouw
Man
Datum
Handtekening tekenbevoegde

wij-techniek.nl/bib

Aanvraagformulier

Behoud Installatietalent BBL (BIB)
Persoonsgegevens BBL-er
Met het invullen en ondertekenen van dit formulier verklaart de BBL-er:
• kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met het reglement voor de regeling BIB.
• dat deze Wij Techniek toestemming geeft om alle in dit aanvraagformulier gevraagde NAW-gegevens en bijlagen
te voorzien van persoonsinformatie ten behoeve van de Wij Techniek-administratie.*
Voornaam			Tussenvoegsel		Achternaam
MN-werknemersnummer					MN-nummer werkgever (Wij Techniek-WG-nr.)
Geslacht
Vrouw
Man				
Geboortedatum
Straat + huisnummer					
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer BBL-er					E-mailadres BBL-er
Datum
Handtekening BBL-er

Toelichting voor de aanvraag van de tegemoetkoming voor deze BBL-er
(een beknopte omschrijving door de werkgever)

Aanleiding voor de aanvraag
De gekozen / voorgenomen oplossing voor de verstoorde BBL-studie

Handtekening tekenbevoegde (werkgever)

Bij dit aanvraagformulier te voegen documenten
1. Kopie lopende BPV-overeenkomst voor bovenstaande BBL-er.
*) Wij Techniek voldoet aan de privacyregels zoals gesteld in de AVG.
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