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AANVRAAGFORMULIER WERK-NAAR-WERK BEGELEIDINGSTRAJECT  
 
Ondergetekende verklaart middels ondertekening van dit formulier gebruik te willen maken van het 
werk naar werk begeleidingstraject.  
 
 
1.  CONTACT ADVISEUR DID 
Voordat een werk-naar-werk begeleidingstraject gestart kan worden, dient er vooraf contact te zijn 
geweest met de adviseur van DID, mevrouw Jantien Meeuwsen. U kunt haar bereiken via 
telefoonnummer 06-41788494 of per e-mail via jantien.meeuwsen@stichtingdid.nl. Jantien Meeuwsen 
zal u uitleggen hoe een werk-naar-werk traject gaat verlopen.  
 

Is er al contact geweest met 
mevrouw Meeuwsen  

(Adviseur DID)? 

☐Ja, op (datum)……………………...      

 
 
2.  GEGEVENS MEDEWERKER 
 

Naam ☐Dhr.  ☐Mw.   

Adres  

PC / woonplaats  

Telefoon  

E-mail  

Geboortedatum  

Reden van aanvraag  

 

reorganisatie / (gedwongen) winkelsluiting /  

anders, nl: ……………………………………………………………. 

………………………………………………………………………….   

*aankruisen wat van toepassing is 

Indiensttredingsdatum  
(binnen de zelfstandige 
drogisterijbranche) 

 

Datum uit dienst  
(indien van toepassing) 
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3. GEGEVENS WERKGEVER (INDIEN VAN TOEPASSING) 
 

Drogisterijnaam  

Contactpersoon ☐Dhr.  ☐Mw.   

Adres  

PC / plaats  

Telefoon  

E-mail  

KvK  

 
 
4. ONDERTEKENING AANVRAGER 
 

Aldus naar waarheid ingevuld, 

    

Datum  Handtekening aanvrager  

    

Datum  Handtekening werkgever*   

 
* indien er geen sprake meer is van een dienstverband, hoeft dit formulier alleen door de aanvrager te 
worden ondertekend en is een handtekening van de (voormalig) werkgever niet noodzakelijk.  

 
 

5. MEE TE LEVEREN BESCHEIDEN 
 

- Bewijs waaruit blijkt dat werknemer – voorafgaand aan de ingangsdatum van het 
begeleidingstraject   ten minste 5 jaar onafgebroken bij een zelfstandig drogisterijbedrijf in 
dienst is geweest (bijvoorbeeld loonstrook). 

 
 
Op de regeling werk-naar-werk begeleidingstraject is het reglement van Stichting Duurzame Inzetbaarheid 
Drogisterijen van toepassing. Dit reglement kunt u nalezen of downloaden via de website van Stichting DID; 
www.stichtingdid.nl.  


