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AANVRAAGFORMULIER 

GENERATIEPACT – Jongeren in de sector Thuisverpleging 

 
 

In te dienen vóór de aanvang van de tewerkstelling1 bij het FSM330 – Kamer 3 – Thuisverpleging 
Sainctelettesquare 13-15, 1000 Brussel 

 
Gegevens van de instelling / werkgever: 
 
Instelling waarbinnen de tewerkstelling zal gerealiseerd worden Nr Instelling:       

Naam:               

Adres:                

Postcode en plaats:              

KBO-nummer:        RSZ-nummer:       

Contactpersoon:               

E-mail:                  

Telefoon:              

Als werkgever vraag ik een loonkostsubsidie aan voor het tewerkstellen van de hieronder vermelde jongere in het kader van het 
Generatiepact.  

 
Gegevens van de jongere: 
 
Naam:                     

Rijksregisternummer:             

Geboortedatum:                   

Hoogst behaalde diploma/getuigschrift:                

(gelieve een kopie van het diploma/getuigschrift toe te voegen bij deze aanvraag) 

Duur van de financiering:  

• Voorziene aanwervingsdatum:    /    /  20   

• De loonkost zal gefinancierd worden zolang de jongere in dienst is tot op de laatste dag van het kwartaal in de loop 
waarvan de werknemer de leeftijd van 30 jaar bereikt 

• Voorziene einddatum:      /    /  20   

Aangevraagde functie2 in de instelling:                

Tewerkstellingstijd:                Barema en anciënniteit:          

Statuut: arbeider / bediende         Zie ook keerzijde 
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Taakomschrijving: 
 
Geef hier een omschrijving van het voorziene takenpakket van de jongere 
 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
               
 
Voorziene opleidingsluik: 
 
Als werkgever bied ik deze jongere bovendien (een) interne en /of externe opleiding(en) aan.3  
In het project is voorzien dat de jongere, naar analogie van de verpleegkundigen, een jaarlijks opleidingstraject aangeboden 
krijgt van minimum 20 uur. 
 
Volgende opleidingen/thema’s zijn voorzien: 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
               
 
Datum:              
 
Handtekening, naam van de werkgever, 
 
 
          
 
 
 
1 Het fonds kan de financiering van de jongeren weigeren indien de aanvraag niet vóór de aanvang van de tewerkstelling werd ingediend en goedgekeurd. 
2 Voor de mogelijkheden, zie omzendbrief. 
3 Intern werkoverleg kan niet beschouwd worden als een opleiding. 
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