Dienst Arbeidsbeperking
Keizerslaan 11
1000 Brussel
Tel. 02 506 29 50

Aanvraag verlenging doorstroomtraject CMW
Beste,
Ik, (naam en organisatie doorstroompartner)
vraag een verlenging van het doorstromingstraject aan voor werknemer:
uit bedrijf
Het doorstromingstraject startte op
Maak een keuze uit onderstaande opties en licht verder toe in de motivatie.
Ik vraag een verlenging aan van één of meerdere fase(s) van het doorstroomtraject.
Opgelet! je kan deze fases maar verlengen ten koste van elkaar binnen de totale duur van
maximaal 6 maanden voor de eerste drie fasen samen.
het voortraject van max 4 weken verlengen met
weken
de jobmatching periode van max 12 weken verlengen met
weken
de stageperiode van max 12 weken verlengen met
weken
Motivatie van je aanvraag:
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Mijn contactgegevens:

Email-adres:
Telefoonnummer:

Wil je meer informatie?
Heb je vragen over de uitbetaling en het wettelijk kader van het doorstroomtraject?
Contacteer ESF via Jelle.debaenst@wse.vlaanderen.be
Heb je vragen over de subsidiëring van de werknemer tijdens het doorstroomtraject, of de verlenging
van een inschakelingstraject LDE? Contacteer DWSE via sociale.economie@wse.vlaanderen.be

De beslissing?
Je ontvangt ten laatste twee weken na het ontvangst van deze aanvraag een antwoord over het
resultaat. Ga je niet akkoord? Dan kunnen jij of de werknemer binnen 45 dagen na ontvangst van
de beslissing een schriftelijk verzoek ter heroverweging indienen bij Dienst Arbeidsbeperking, via
bovenstaand adres.

Naam en handtekening aanvrager
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