
FORMULIER Eigen verklaringen deelnemer ontwikkeladvies STAP 
In te vullen en te ondertekenen door deelnemer 

 
Volledige voor- en achternaam deelnemer: …………………… 
Geboorte datum deelnemer: …………………… 
Burgerservicenummer deelnemer: …………………… 
E-mail adres deelnemer: …………………… 
Telefoonnummer deelnemer: …………………… 
 

Volledige voor- en achternaam loopbaanadviseur: …………………… 
 
Ondergetekende verklaart hierbij dat: 

- hij/zij op de dag van registratie van het traject minimaal 18 jaar is en nog niet de 
pensioengerechtigde leeftijd bedoeld in artikel 7a van de Algemene Ouderdomswet heeft 
bereikt; 

- de opleidingen die hij/zij tot nu toe heeft afgerond geen hoger niveau hebben dan MBO-2 
niveau en hij/zij in aanmerking komt voor het volgen van een ontwikkeladviestraject 

conform de Subsidieregeling ontwikkeladvies STAP; 
- hij/zij kennis heeft genomen van de informatie over controle (punt 1) en 

onderzoeksdoeleinden (punt 2), zoals vermeld in de toelichting op dit formulier. 
 
 

Datum: ……………………   Handtekening deelnemer: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Korte toelichting bij dit formulier 

Dit formulier wordt ingevuld en ondertekend door de deelnemer aan een ontwikkeladviestraject op 
grond van de Subsidieregeling ontwikkeladvies STAP.  

 
1. Controle bij uw loopbaanadviseur  
SZW kan bij uw loopbaanadviseur, werkgever of opdrachtgever een controle uitvoeren. Hiermee 
wordt vastgesteld of het ontwikkeladviestraject echt bij u is uitgevoerd en of dat volgens de regels 
is gebeurd. Daarvoor worden uw BSN, uw persoonlijke ontwikkelplan en het gespreksverslag 
opgevraagd. Deze informatie is uitsluitend van belang om te kunnen controleren of het 
gespreksverslag en ontwikkelplan op de juiste wijze zijn opgesteld en door u ondertekend. De 

controlerende ambtenaar van SZW heeft een geheimhoudingsplicht.  
 
2. Benadering voor onderzoeksdoeleinden door het door het ministerie ingeschakelde 
onderzoeksbureau en medewerking aan onderzoek  
SZW wil graag weten wat het ontwikkeladviestraject de deelnemers heeft opgeleverd. Daarom zal 
een onderzoeksbureau de regeling in opdracht van het ministerie evalueren. Het 
onderzoeksbureau dat de evaluatie gaat uitvoeren kan contact met u opnemen om mee te werken 

aan de evaluatie. Daarnaast kan SZW een controle uitvoeren op de subsidieaanvraag. Hiermee 
wordt vastgesteld of het ontwikkeladviestraject echt is uitgevoerd. En of het volgens de regels is 
gebeurd. Voor deze doeleinden is het nodig dat zij beschikken over uw BSN en uw overige 
contactgegevens. Uw gegevens worden anoniem verwerkt. 
 


