AANVRAAG UITSTROOMPREMIE
Bent u aan het werk en heeft u geen uitkering meer? Misschien kunt u dan na zes maanden
een uitstroompremie krijgen. Met dit formulier kunt u de uitstroompremie aanvragen. Wilt u
meer weten over de uitstroompremie? Op de achterkant van dit formulier staan de
voorwaarden.

Gegevens aanvrager
Naam
Adres
Postcode en woonplaats
Geboortedatum
IBAN

laatst bekende IBAN bij WerkSaam
ander IBAN (doe een bewijsstuk bij de aanvraag zoals kopie bankpas)

Gegevens werk
Kruis aan wat van toepassing is:
Ik ben in dienst bij een bedrijf (doe een kopie Arbeidscontract bij de aanvraag)
Ik heb een eigen bedrijf (doe de inschrijving bij de Kamer van Koophandel bij de aanvraag)
Datum
Handtekening

U dient de aanvraag in door het ingevulde formulier te mailen naar info@werksaamwf.nl,
of op te sturen naar WerkSaam WF, Antwoordnummer 1200, 1620 VB HOORN

Voorwaarden uitstroompremie
Wanneer kunt u een uitstroompremie krijgen?
U kunt een uitstroompremie krijgen als de onderstaande voorwaarden voor u van gelden.
1. U ontving langer dan twee jaar een uitkering van WerkSaam Westfriesland
(aaneengesloten periode).
2. Omdat u ging werken (met loonkostensubsidie) is uw uitkering van WerkSaam
gestopt.
3. U heeft minstens zes maanden gewerkt en geen uitkering meer nodig gehad.
4. U heeft in de afgelopen vier jaar geen uitstroompremie ontvangen.
5. U dient de aanvraag in tussen zes maanden en anderhalf jaar na beëindiging van de
uitkering.
Als bovenstaande punten voor u gelden, dan is de uitstroompremie € 500,00. Gelden de
bovenstaande punten niet allemaal, dan krijgt u geen uitstroompremie.
Wanneer kan de uitstroompremie verhoogd worden?
De uitstroompremie kan hoger zijn dan € 500,00. Hiervoor gelden de volgende
voorwaarden:


U hebt een indicatie banenafspraak of arbeidsbeperkingen. Dit moet blijken uit een
medische keuring.



U heeft geen boete of maatregel gekregen van WerkSaam toen u een uitkering
ontving.



U was 50 jaar of ouder op de datum dat de uitkering gestopt is.



U heeft een werkstage in verband met uw traject goed doorlopen.



U heeft een passende opleiding afgerond, of het inburgeringsexamen behaald.

Als één van de bovenstaande punten voor u geldt, dan wordt de uitstroompremie verhoogd
naar € 750,00.
Als twee punten voor u gelden, dan wordt de uitstroompremie verhoogd naar € 1000,00.
Als er drie of meer punten voor u gelden, dan wordt de uitstroompremie verhoogd naar
€ 1250,00.
Nog vragen? Neemt u dan even contact op met WerkSaam WF.

