
Verklaring arbeidsverleden   
  
  

In verband met de ketentelling, vragen wij je om een overzicht te geven van je arbeidsverleden voor 
de onderstaande besturen inclusief de daarbij behorende vragen.   
  
Arbeidsverleden  
Gebruik voor iedere vervanging of contract een nieuwe regel. Het is belangrijk om de periode(n) 
specifiek weer te geven.  
  
  

Naam en plaats van de organisatie  BOOM  

Naam en plaats van een eventuele 
intermediair (uitzendbureau e.d.)  

  

Functie  Periode (dd/mm/jjjj)  Soort contract 
(regulier of 
vervanging)  

Aantal 
contracten  

Periode (van - tot en met)        

Periode (van - tot en met)        

Periode (van - tot en met)        

Periode (van - tot en met)        

Periode (van - tot en met)        

Periode (van - tot en met)        

Periode (van - tot en met)        

Periode (van - tot en met)        

Periode (van - tot en met)        

Periode (van - tot en met)        

  
 
 
  

Naam en plaats van de organisatie  BRAVOO 

Naam en plaats van een eventuele 
intermediair (uitzendbureau e.d.)  

  

Functie  Periode (dd/mm/jjjj)  Soort contract 
(regulier of 
vervanging)  

Aantal 
contracten  

Periode (van - tot en met)        

Periode (van - tot en met)        

Periode (van - tot en met)        

Periode (van - tot en met)        

Periode (van - tot en met)        

Periode (van - tot en met)        

Periode (van - tot en met)        

Periode (van - tot en met)        

Periode (van - tot en met)        

Periode (van - tot en met)        

 
 
Naam: ………………………………………………………………  
Datum:………………………………………………………………  
Handtekening:……………………………………………………………… 
  
 
 
 
 
 



Naam en plaats van de organisatie  Edu-Ley 

Naam en plaats van een eventuele 
intermediair (uitzendbureau e.d.)  

  

Functie  Periode (dd/mm/jjjj)  Soort contract 
(regulier of 
vervanging)  

Aantal 
contracten  

Periode (van - tot en met)        

Periode (van - tot en met)        

Periode (van - tot en met)        

Periode (van - tot en met)        

Periode (van - tot en met)        

Periode (van - tot en met)        

Periode (van - tot en met)        

Periode (van - tot en met)        

Periode (van - tot en met)        

Periode (van - tot en met)        

  
  

Naam en plaats van de organisatie  Leerrijk! 

Naam en plaats van een eventuele 
intermediair (uitzendbureau e.d.)  

  

Functie  Periode (dd/mm/jjjj)  Soort contract 
(regulier of 
vervanging)  

Aantal 
contracten  

Periode (van - tot en met)        

Periode (van - tot en met)        

Periode (van - tot en met)        

Periode (van - tot en met)        

Periode (van - tot en met)        

Periode (van - tot en met)        

Periode (van - tot en met)        

Periode (van - tot en met)        

Periode (van - tot en met)        

Periode (van - tot en met)        

 
  

Naam en plaats van de organisatie  Onderwijscentrum Leijpark 

Naam en plaats van een eventuele 
intermediair (uitzendbureau e.d.)  

  

Functie  Periode (dd/mm/jjjj)  Soort contract 
(regulier of 
vervanging)  

Aantal 
contracten  

Periode (van - tot en met)        

Periode (van - tot en met)        

Periode (van - tot en met)        

Periode (van - tot en met)        

Periode (van - tot en met)        

Periode (van - tot en met)        

Periode (van - tot en met)        

Periode (van - tot en met)        

Periode (van - tot en met)        

Periode (van - tot en met)        

 
 
Naam: ………………………………………………………………  
Datum:………………………………………………………………  
Handtekening:……………………………………………………………… 
 



Naam en plaats van de organisatie  Opmaat Groep 

Naam en plaats van een eventuele 
intermediair (uitzendbureau e.d.)  

  

Functie  Periode (dd/mm/jjjj)  Soort contract 
(regulier of 
vervanging)  

Aantal 
contracten  

Periode (van - tot en met)        

Periode (van - tot en met)        

Periode (van - tot en met)        

Periode (van - tot en met)        

Periode (van - tot en met)        

Periode (van - tot en met)        

Periode (van - tot en met)        

Periode (van - tot en met)        

Periode (van - tot en met)        

Periode (van - tot en met)        

 
 

Naam en plaats van de organisatie  Samenwerkingsverband Plein013 

Naam en plaats van een eventuele 
intermediair (uitzendbureau e.d.)  

  

Functie  Periode (dd/mm/jjjj)  Soort contract 
(regulier of 
vervanging)  

Aantal 
contracten  

Periode (van - tot en met)        

Periode (van - tot en met)        

Periode (van - tot en met)        

Periode (van - tot en met)        

Periode (van - tot en met)        

Periode (van - tot en met)        

Periode (van - tot en met)        

Periode (van - tot en met)        

Periode (van - tot en met)        

Periode (van - tot en met)        

  
  

Naam en plaats van de organisatie  Stichting Samenwijs 

Naam en plaats van een eventuele 
intermediair (uitzendbureau e.d.)  

  

Functie  Periode (dd/mm/jjjj)  Soort contract 
(regulier of 
vervanging)  

Aantal 
contracten  

Periode (van - tot en met)        

Periode (van - tot en met)        

Periode (van - tot en met)        

Periode (van - tot en met)        

Periode (van - tot en met)        

Periode (van - tot en met)        

Periode (van - tot en met)        

Periode (van - tot en met)        

Periode (van - tot en met)        

Periode (van - tot en met)        

 
 
Naam: ………………………………………………………………  
Datum:………………………………………………………………  
Handtekening:……………………………………………………………… 
 



 

Naam en plaats van de organisatie  Tangent 

Naam en plaats van een eventuele 
intermediair (uitzendbureau e.d.)  

  

Functie  Periode (dd/mm/jjjj)  Soort contract 
(regulier of 
vervanging)  

Aantal 
contracten  

Periode (van - tot en met)        

Periode (van - tot en met)        

Periode (van - tot en met)        

Periode (van - tot en met)        

Periode (van - tot en met)        

Periode (van - tot en met)        

Periode (van - tot en met)        

Periode (van - tot en met)        

Periode (van - tot en met)        

Periode (van - tot en met)        

  
  

Naam en plaats van de organisatie  Xpect Primair 

Naam en plaats van een eventuele 
intermediair (uitzendbureau e.d.)  

  

Functie  Periode (dd/mm/jjjj)  Soort contract 
(regulier of 
vervanging)  

Aantal 
contracten  

Periode (van - tot en met)        

Periode (van - tot en met)        

Periode (van - tot en met)        

Periode (van - tot en met)        

Periode (van - tot en met)        

Periode (van - tot en met)        

Periode (van - tot en met)        

Periode (van - tot en met)        

Periode (van - tot en met)        

Periode (van - tot en met)        

  
 
 
 

Ik heb eerder in dienst bij Driessen HRM 
voor een andere opdrachtgever gewerkt  

Ja / Nee  
Zo ja, periode (van – tot en met):   

  
  
  
  
 
 
 
Naam: ………………………………………………………………  
Datum:………………………………………………………………  
Handtekening:……………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 



Ik verklaar mijn arbeidsverleden naar waarheid te hebben ingevuld. Ik ben mij ervan bewust dat ik 
verplicht ben Driessen correcte inlichtingen omtrent mijn arbeidsverleden te verstrekken.  
Wanneer Driessen of een van de bovenstaande klanten, als gevolg van door mij onjuist of onvolledig 
verstrekte inlichtingen de ketentelling niet juist kan bepalen, kan ik hieraan geen rechten ontlenen. 
Ook ben ik mij ervan bewust dat Driessen gerechtigd is om een eventueel aanbod aan mij tot het 
verrichten van arbeid in te trekken, wanneer Driessen blijkens de inlichtingen die op deze verklaring 
zijn weergegeven als onjuist zouden kunnen worden beschouwd.   
  
 
Naam: ………………………………………………………………  
Geboortedatum: ………………………………………………………………  
Datum:………………………………………………………………  
Handtekening:………………………………………………………………  
  
 


