
VERZOEK TOT AANSTELLING 
Voor wijzigingen in een bestaand dienstverband s.v.p. het mutatieformulier gebruiken 

 
Departement/Instituut/Dienst: ..............................................................................................................................................  

Sectie / Afdeling: .....................................................................................................................................................................  

Leidinggevende: ......................................................................................................................................................................  

1. Verzoek tot aanstelling van: 
Naam: ..............................................................................................................................................................................  
Adres: ...............................................................................................................................................................................  
Woonplaats: ....................................................................................................................................................................  
Telefoon: ..........................................................................................................................................................................  
Geboortedatum: ..............................................................................................................................................................  
 

2. In de functie van (gaarne UFO-functieprofiel aangeven): .............................................................................................  
Werving: via advertentie / overplaatsing / anders, n.l.: .................................................................................................  
Vacaturenummer: ...........................................................................................................................................................  
 

3. Aanstellingsgrond (aangeven wat van toepassing is) 
o Bepaalde tijd(*). 
o Onbepaalde tijd (alleen gemotiveerd) 
...........................................................................................................................................................................................  
 

4. Proeftijd van maximaal 2 maanden conform de CAO, artikel 2.2 tweede lid (aangeven wat van toepassing is) 
o Ja 
o Nee 

 
5. Met ingang: 

periode   
van tot fte 

(NB. CAO-bepaald is 1,0 fte = 38 uur) 
SAP-nummer 

    
    

 
 
Ondertekening leidinggevende: 

Datum    Handtekening    Naam 
 
1. …………………………………. ……………………………………. …………………………… 
 

Doorsturen naar budgetverantwoordelijke s.v.p. 
 
6. Ondertekening budgetverantwoordelijke: 

Datum    Handtekening    Naam 
 
1. …………………………………. ……………………………………. …………………………… 
 
2. …………………………………. ……………………………………. …………………………… 
 

(bij meerdere budgetverantwoordelijken alle budgetverantwoordelijken laten tekenen) 
Doorsturen naar afdeling P&O s.v.p. 

 
NB. Voor een tijdige afhandeling van uw verzoek, vragen wij u om de onderstaande formulieren door de nieuwe medewerker te laten invullen 
en deze, samen met twee kopieën van een geldige Europese identiteitskaart of een geldig paspoort én een C.V. mee te sturen naar de afdeling 
P&O: 

Postboeknummer P&O: 
Datum inschrijving P&O: 

 Staat van inlichtingen 
 Loonbelastingverklaring 
 Keuzeformulier flexibele werkduur 
 Formulier nevenwerkzaamheden 
 Formulier registratie nieuwe medewerker 
 
Let op: uiterlijk drie weken na ontvangst van alle documenten wordt de aanstelling gerealiseerd. 
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VERZOEK TOT AANSTELLING (achterzijde) 
Voor wijzigingen in een bestaand dienstverband s.v.p. het mutatieformulier gebruiken 

 
 
 
7. In te vullen door afdeling P&O: 

 
Schaal: .................................    Trede: ...............................    Periodiekdatum: ..............................................................  
 
CAO artikel: .....................................................................................................................................................................  
 
 
Opmerkingen: 
 
 
 
 
 
 
 
    Datum   Handtekening  Naam 
 
Akkoord P&O-adviseur: ………………….. …………………….. …………………………… 
 

Doorsturen naar afdeling FEZ s.v.p. 
 
 
8. In te vullen door afdeling FEZ: 
 

Kostenplaats(en) akkoord en geopend:   ja / nee  
 
Indien nee,  
Voorstel andere kostenplaats(en):   …………………………………………. ………% 
 
      …………………………………………. ………% 
 
 
Opmerkingen: 

 
 
 
 
 
 
 

    Datum   Handtekening  Naam 
 
Akkoord FEZ:  ………………….. …………………….. …………………………… 
 

 
Doorsturen naar afdeling P&O s.v.p. 

 
9. In te vullen door afdeling P&O-administratie: 

 
4-ogen eindcontrole door: Datum   Handtekening  Naam 

 
Akkoord P&O:  ………………….. …………………….. …………………………… 

 

Naam betrokkene: 
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