BI
Bedrijfsinterne opleiding
Aanvraag financiële tussenkomst
Aanvraagformulier voor

 Risicogroepbedienden: ………. (zie bijlage “definitie Risicogroepen)
 in het kader van Inom-Bedienden

Gelieve het formulier volledig in te vullen en samen met het programma terug te sturen.

Gegevens onderneming
Naam: ...........................................................................................................................................................................................
Straat en nummer: ...................................... - Postcode en gemeente:............................................................................
RSZ-nr. _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ - _ _
BTW-nr. : _ _ _._ _ _._ _ _
Rek.nr. _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ - _ _
Contactpersoon: Voornaam en naam: ................................................................................................................................
Functie: ........................................................................................................................................................
Tel.: ...............................................................................................................................................................
E-mail: ..........................................................................................................................................................

Gegevens opleiding
Titel: ........................................................................................................................................ (programma meesturen)
Niveau:
 beginners
 gebruikers
 gevorderden 
Doelgroep: ............................................................................................................................................................................
Doelstelling:..........................................................................................................................................................................
Data: ......................................................................................................................................................................................
Uurrooster: ...........................................................................................................................................................................
Locatie: ...................................................................................................................................................................................
Maximum aantal deelnemers die de opleiding kunnen volgen: ..........................................................................
Aantal deelnemers van het bedrijf die de opleiding zullen volgen: ....................................................................
Lesgever:

Naam: .............................................................................................................................................................
Opleidingsinstelling: ..................................................................................................................................
Adres: .............................................................................................................................................................
Tel.: .................................................................................................................................................................
E-mail: ............................................................................................................................................................
Raming kostprijs: ........................................................................................................................................

Datum en handtekening aanvrager

Definitie Risicogroepen
Onverminderd de wettelijke bepalingen wordt onder “risicogroepen” verstaan:
Werklozen
1. Werklozen vanaf de leeftijd van veertig jaar.
2. Werklozen, ongeacht de leeftijd, met een getuigschrift van hoger secundair onderwijs zonder metaalfinaliteit.
3. Werklozen, ongeacht de leeftijd, met een getuigschrift of diploma hoger onderwijs buiten de universiteit
(hogeschoolonderwijs van één cyclus of hogeschoolonderwijs van twee cycli) of universitair onderwijs, dat
niet bruikbaar is op de arbeidsmarkt.
4. Alle bedienden die ontslagen werden bij ondernemingen die behoren tot het paritair comité van de
metaalfabrikatennijverheid.
Bedienden
Bedienden tewerkgesteld in ondernemingen die behoren tot het paritair comité van de
metaalfabrikatennijverheid
5.
6.
7.
8.
9.

Bedienden ouder dan veertig jaar.
Bedienden met een diploma niet hoger dan hoger secundair onderwijs.
Bedienden waarbij geen overeenkomst bestaat tussen hun diploma en hun huidige functie.
Bedienden die gedurende tien jaar eenzelfde functie hebben uitgevoerd.
Bedienden die een functie uitoefenen die voldoet aan één van volgende criteria:
a. Zeer uitvoerende administratieve functies.
b. Functie-inhouden die geïntegreerd kunnen worden in een andere functie.
c. Functies waarvan bepaalde onderdelen geautomatiseerd kunnen worden.
10. Bedienden die zich in één van de volgende situaties bevinden:
a. Collectief ontslag.
b. Herstructurering.
c. Invoering van nieuwe technologieën.
d. Invoering van nieuwe werkmethodes.
e. Reorganisatie van functies, cellen, diensten of onderneming.
CAO van 8 november 1999 tot uitbreiding van het begrip “risicogroepen”.
11. Geen bediende “Risicogroepen”.

