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 Melding vrijwilligerswerk 
         
Waarom dit formulier? 
U ontvangt een uitkering van Ferm Werk voor uw levensonderhoud. Het is belangrijk dat uw re-
integratieconsulent op de hoogte is als u vrijwilligerswerk doet. Dit valt onder de inlichtingenplicht. 
Met dit formulier kunt u doorgeven dat u vrijwilligerswerk gaat doen. 
 
1. Persoonsgegevens 

 Aanvrager Partner 

Cliëntnummer Ferm Werk   

Naam M / V M / V 

Geboortedatum    

Adres   

Postcode en woonplaats   

Telefoonnummer   

Emailadres   

Consulent bij Ferm Werk  

 
 
2. Vrijwilligersorganisatie 
Bij welke organisatie gaat u vrijwilligerswerk doen? 
 

Bedrijfsnaam 
 

 

Straat en huisnummer 
 

 

Postcode en plaats 
 

 

Contactpersoon 
 

 

Telefoonnummer 
 

 

Aantal uren per week 
 

 

Ingangsdatum 
vrijwilligerswerk 

 

  

 
3. Vrijwilligersvergoeding 
Ontvangt u een reiskosten en/of vrijwilligersvergoeding?  

 Ja   
 Nee 

  

Hoogte van de 
vrijwilligersvergoeding  
 

 
€                      netto per maand/per 4 weken* 

Hoogte van de 
reiskostenvergoeding 
 

 
€                      netto per maand/per 4 weken* 

*doorhalen wat niet van toepassing is 
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4. Vrijwilligersovereenkomst 
Is er een vrijwilligersovereenkomst afgegeven?  

 Ja   
 Nee  

 
Zo ja: stuur een kopie van deze overeenkomst mee met dit formulier 
 
5. Ondertekening 
Ondergetekende verklaart: 

 dit gehele formulier naar waarheid te hebben ingevuld; 

 vrijwilligerswerk te gaan verrichting bij bovengenoemde organisatie zonder daarvoor loon te 
ontvangen; 

 wijzigingen zoals stoppen met het vrijwilligerswerk, alsnog loon ontvangen of het aangaan van 
een dienstverband direct door te geven aan mijn re-integratieconsulent; 

 de organisatie en mijn re-integratieconsulent tijdig op de hoogte te stellen bij verhindering, 
bijvoorbeeld door  ziekte of vakantie; 

 
 
Datum: ………………………………..    
Handtekening:         
 
 
 
……………………………………………    
 
 
 
Vragen 
Kijkt u dan op de website van Ferm Werk www.fermwerk.nl of bel op werkdagen tussen 09.00 en 
12.00 uur met Ferm Werk op telefoon 0348 497 000.  
 
Inleveren 
U kunt dit formulier op de volgende manieren inleveren: 
 
- Per e-mail naar info@fermwerk.nl 
- Persoonlijk inleveren bij Ferm Werk, Carrosserieweg 1 te Woerden 
- Opsturen naar Ferm Werk, afdeling Inkomen, Antwoordnummer 2101, 3440 VB Woerden 

Een postzegel is niet nodig 
 


