MELDINGSFORMULIER
Lees het formulier goed door en vul alle vragen in
 Op de achterkant van dit formulier leest u wat wij van u verwachten en wat u van de gemeente
mag verwachten. Als u dit formulier ondertekent dan geeft u hiermee aan dat u zich houdt aan
deze afspraken.
Meldingsdatum:

1. UW GEGEVENS
Belanghebbende

Partner

Burgerservicenummer (BSN)
Voorletters en achternaam
Straat/huisnummer
Postcode/woonplaats
Geboortedatum
Telefoonnummer
E-mailadres

2. INKOMEN EN VERMOGEN
Belanghebbende

Partner

Ik heb nu inkomsten

 ja €

 nee

 ja €

 nee

Ik heb spaargeld

 ja €

 nee

 ja €

 nee

Ik heb een koopwoning

 ja

 nee

 ja

 nee

Ik heb een auto

 ja

 nee

 ja

 nee

Zo ja

Bouwjaar

Bouwjaar

Geschatte waarde

€

Geschatte waarde €

3. WERK
Ik heb de afgelopen maand
gesolliciteerd

Belanghebbende

Partner

 ja

 ja

..… keer  nee

..… keer  nee

Zo nee, ik heb niet
gesolliciteerd omdat

Ik heb op de volgende wijzen
gesolliciteerd

 Per brief met CV
 Mail naar bedrijf
 via Werk.nl
 Anders

 Per brief met CV
 Mail naar bedrijf
 via Werk.nl
 Anders

Ik heb geen werk of
(onvoldoende) inkomsten omdat

Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken
Raadhuisplein 1
2101 HA Heemstede

Postadres
Postbus 352
2100 AJ Heemstede

Tel: (023) 548 58 68
info@iasz.nl
www.iasz.nl

AFSPRAKEN
Wij verwachten dat u er alles aan doet om zelf uw inkomen te verdienen. Daarom spreken we
met u af dat u
 alle soorten werk aanvaardt, ook (tijdelijk) uitzend- of parttimewerk. Dit geldt ook als het werk
niet aansluit bij uw opleiding, wensen, achtergrond, werkervaring en de gewenste hoogte van
het salaris;
 actief solliciteert en de sollicitatieactiviteiten bewaart;
 de bewijsstukken van uw sollicitatieactiviteiten meeneemt naar uw participatiegesprek;
 actief meewerkt aan het opstellen van een plan om werk te vinden;
 er alles aan doet om uw arbeidsritme te behouden of te bevorderen, bijvoorbeeld door het doen
van vrijwilligerswerk;
 onze medewerkers met respect behandelt.
U kunt van ons verwachten dat wij






u met respect behandelen;
met u meedenken hoe u voor uw eigen inkomen kunt zorgen;
u aanbieden dat u, op weg naar werk, gebruik kunt maken van de verschillende diensten van
de gemeente;
u doorverwijzen naar andere instanties en/of organisaties, zodat u zo snel mogelijk kunt zorgen
voor uw eigen inkomen;
u ondersteunen met een inkomen als u tijdelijk niet voor uw eigen inkomsten kunt zorgen.

Afspraak is afspraak!





Aan onze dienstverlening zijn rechten en plichten verbonden. Hebt u een geldige reden om niet
naar een afspraak te komen, dan verwachten wij dat u de afspraak een dag van tevoren afbelt.
Als u zonder berichtgeving niet op uw afspraak komt, nemen wij aan dat u geen gebruik wilt
maken van onze dienstverlening en vervalt uw meldingsdatum. Mocht u op een later tijdstip
toch nog gebruik willen maken van onze dienstverlening, dan moet u zich opnieuw melden en
houden wij rekening met de nieuwe meldingsdatum.
Wij houden ons aan de afspraken die we met u maken. Doen wij dit niet, dan kunt u ons daarop
aanspreken door bijvoorbeeld een klacht in te dienen.

4. VERKLARING & ONDERTEKENING
Met het indienen van dit formulier verklaart u akkoord te zijn met deze werkafspraken
Plaats

Datum

Handtekening belanghebbende

Handtekening partner

Mail dit meldingsformulier naar: IASZ@heemstede.nl
Nadat wij uw meldingsformulier hebben ontvangen, sturen wij u per post een aanvraagformulier toe
en een lijst met daarop de benodigde bewijsstukken die u moet toevoegen.

