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SOLLICITATIEFORMULIER STAGIAIR 
 
In verband met je sollicitatie verzoeken wij je de onderstaande vragen zo volledig mogelijk te 
beantwoorden. De verstrekte informatie wordt vertrouwelijk behandeld. 
 
Het ingevulde en ondertekende formulier samen met een kopie van je paspoort of ID-kaart (voor- en 
achterkant) meenemen naar het sollicitatiegesprek. 
 

 
PERSOONLIJKE GEGEVENS 

Burgerservicenummer :       

(Eigen) achternaam :       

Voorvoegsels  :       Voorletters :       

Voornamen (voluit) :       Roepnaam :       

Geboortedatum  :       Geb. plaats :       

Geboorteland  :       Nationaliteit :       

Geslacht  :  M   V  Burgerlijke staat :       

Postcode  :       Huisnummer :       

Straat   :       

Woonplaats  :       

 

INDIEN AFWIJKEND VAN WOONADRES 

Postcode postadres :       Huisnummer postadres :       

Straat postadres :       

Woonplaats postadres :       

 

OVERIGE GEGEVENS 

Telefoonnummer :       Mobielnummer :       

E-mailadres  :       

 

INDIEN GEHUWD OF GEREGISTREERD SAMENLEVEND 

Datum huwelijk/geregistreerd partnerschap :       

(Eigen) achternaam partner   :       

Voorvoegsels partner :       Voorletters partner :       

Geslacht partner :  M   V  Geboortedatum partner :       

Keuze afdruknaam :  naam partner + geb. naam  geb. naam + naam partner  geb. naam 
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BANKGEGEVENS 

IBAN (banknummer) :      LET OP! Alleen IBAN nummer wordt geaccepteerd. 

Tenaamstelling rekening :       

 

 

OPLEIDINGSGEGEVENS 

In welke regio kom je stage lopen :       

Op welke woning/dagbestedingslocatie :       

Stageperiode    : Van       tot       

Op welke dagen    :  MA      DI      Wo      DO      VR      ZA     ZO 

Aantal uur per week   :       

Welke opleiding volg je   :       

Leerjaar op moment van stage  :       

Naam van je school   :       

Contactpersoon van de opleiding :       

Telefoonnummer contactpersoon :        

E-mailadres contactpersoon  :       

 

 
REFERENTIES 
(Er zal geen enkele informatie worden ingewonnen zonder je toestemming) 
 
Naam    :       

Functie    :       

Adres    :       

Postcode en woonplaats  :       

Bedrijf/instelling/opleiding :       
 

 
REFERENTIEOPVRAAG SEKSUEEL MISBRUIK 

Binnen de stichting Zuidwester wordt een beleid Preventie Seksueel Misbruik ontwikkeld. Onderdeel van dit 

beleid is dat aan nieuwe medewerkers en stagiairs gevraagd wordt om een referentietoestemming te geven. 

Deze toestemming houdt in dat bij een (vorige) werkgever (in de zorg) referenties op het gebied van 

seksueel misbruik mogen worden opgevraagd. 

 

Wanneer je geen toestemming geeft om die referenties op te vragen dan kunnen wij niet tot aanstelling 

overgaan. De sollicitatieprocedure wordt dan beëindigd. Ook wanneer uit de opgevraagde referentie blijkt 

dat er sprake is geweest van seksueel misbruik, zal er geen aanstelling volgen. 

 

In het geval dat er vertraging is bij het verkrijgen van de gegevens, zal de aanstelling wel vorm krijgen. In 

de arbeidsovereenkomst zal dan een ontbindende voorwaarde opgenomen worden die van kracht wordt 
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wanneer uit de referenties blijkt dat er sprake is geweest van seksueel misbruik. 

 

 
 
WAARSCHUWINGSADRES 
(Wie kunnen wij tijdens je stage in geval van nood waarschuwen?) 
 
Naam    :       

Adres    :       

Postcode en woonplaats  :       

Telefoonnummer  :       
 

 
ONDERTEKENING 
 
Sollicitant/stagiair verklaart het bovenstaande naar waarheid te hebben ingevuld. 
 
Plaats  :       

Datum  :       

 

Handtekening : …………….............................................. 


