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Datum aanvraag: _________________________________ 

Stichting A+O Metalektro WERKGEVER 

Frankrijklaan 10a Naam organisatie : __________________________________________
2391 PX Hazerswoude-Dorp KvK-nummer : __________________________________________
Postbus 77 Postadres : __________________________________________ 
2390 AB Hazerswoude-Dorp Postcode en plaats : __________________________________________ 
Tel.: 088 – 60 50 900

info@ao-metalektro.nl CONTACTPERSOON 
www.ao-metalektro.nl Naam : __________________________________________

E-mailadres : __________________________________________
Telefoonnummer : __________________________________________ 

AANMELDING 
Ik meld mijn organisatie aan voor deelname aan de onderdelen*: 

☐ Doe de quickscan

☐ Advies en ondersteuning bij (dreigende) verminderde inzetbaarheid

* u kunt één of meerdere onderdelen selecteren
Voorwaarden 

• Met het invullen en indienen van dit aanmeldformulier bevestigt u de deelname aan de gekozen
onderdelen uit het project Voldoende vitale vakmensen.

• Aanmelden voor deelname aan het project kan gedurende de looptijd van het project en zolang er
voldoende budget beschikbaar is. De door A+O ontvangen aanmeldingen worden op volgorde van
binnenkomst behandeld.

• Deelname aan het project is kosteloos, maar niet geheel vrijblijvend. Indien u tijdens de uitvoering
van het aangevraagde onderdeel besluit te stoppen, danwel onvoldoende participeert, behoudt A+O
zich het recht voor om (een gedeelte van) de gemaakte kosten in rekening te brengen.

• Het project wordt voor A+O uitgevoerd door Berenschot. Wij sturen uw gegevens, zoals opgenomen
op het aanmeldformulier, daarom door naar Berenschot.

Met de ondertekening van dit document verklaart de werkgever: 

• kennis te hebben genomen van de voorwaarden voor deelname aan het project;

• dat de informatie op het formulier en in alle documenten behorende bij de aanmelding, gebruikt
mogen worden in het kader van het uitvoeren van het project;

• dat te allen tijde meegewerkt zal worden aan eventuele (accountants)controles vanuit A+O;

• dat wordt meegewerkt aan monitoring en rapportage over dit project en dat akkoord wordt gegaan
met het delen van de opgedane kennis/ervaring (op geanonimiseerde wijze) binnen en buiten de
sector Metalektro.

• dat voor de aangevraagde onderdelen geen gebruik wordt gemaakt van andere
regelingen/vergoedingen van A+O.
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Het ingevulde en ondertekende aanmeldformulier kunt u sturen naar esf@ao-metalektro.nl. 
Stichting A+O Metalektro neemt alleen complete en ondertekende aanmeldingen in behandeling.           
 
Aldus naar waarheid ingevuld: 
 
Datum: __________________       

  
Handtekening werkgever               
 
 
       
 

________________________  
 
 
 
 
 
 
 
Verwerking persoonsgegevens 
In het kader van deze aanvraag worden aan A+O bepaalde persoonsgegevens verstrekt. Dit is bij CAO 
bepaald. A+O zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met 
de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Zie de Privacyverklaring op de website: 
https://www.ao-metalektro.nl/over-a-o/privacyverklaring. 
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