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Aanvraagformulier Bijdrage financieel advies

1. Algemene informatie 
Een werknemer, die maximaal zes jaar verwijderd is van 
zijn/haar vermoedelijke AOW-gerechtigde leeftijd heeft 
recht op een individueel adviestraject inclusief individuele 
berekeningen om inzicht te krijgen in de financiële situatie 
en toekomstige mogelijkheden. De werknemer heeft 
eenmalig recht op vergoeding tot een maximum bedrag  
van € 600,- excl. BTW.

Financieel adviesbureau
Voor het uitvoeren van deze individuele adviestrajecten is 
door sociale partners het adviesbureau Prikkl (www.prikkl.nl) 
aangewezen. Voor meer informatie kun je contact opnemen 
met Paulien van Gurp via info@prikkl.nl of 085 - 80 00 185. 
Medewerkers met vragen kunnen zich wenden tot de 
klantenservice van Prikkl via klantenservice@prikkl.nl of via 
085 - 80 00 184. Het is ook mogelijk het traject door een 
ander, gelijkwaardig bureau te laten verzorgen.

Voorwaarden
Werkgevers die de kosten hebben betaald voor een 
financieel adviestraject van hun werknemer vragen deze 
subsidie aan bij het A&O Fonds Grafimediabranche. Hieraan 
zijn de volgende voorwaarden verbonden: 
1. Werkgever is KVGO-lid.
2. Werkgever levert een (kopie) factuur in van 

adviesbureau Prikkl.
3. Werkgever levert een betalingsbewijs aan van het 

adviestraject. 
4. Wordt een ander bureau ingeschakeld, dan wordt 

nagegaan of het bureau gelijkwaardig is aan het 
geselecteerde bureau Prikkl. Als dit niet het geval is, 
wordt de subsidieaanvraag afgewezen.

5. De subsidieaanvraag moet bij het A&O Fonds zijn 
ontvangen binnen 3 maanden na de factuurdatum.

6. De factuurdatum ligt tussen 1 januari 2021 en 1 januari 
2022 (looptijd van de grafimedia cao).

7. Het beschikbare subsidiebudget is nog niet geheel 
benut.

Hoogte subsidie
De maximale subsidie betreft 50% van het factuurbedrag tot 
een maximum van € 300,-.

Procedure
Om voor subsidie in aanmerking te komen, moeten de 
volgende stappen worden doorlopen:
a. Vul per werknemer het aanvraagformulier in.
b. Stuur het ingevulde formulier met een (kopie) factuur 

en bewijs van betaling naar subsidies@aenofonds.nl  
of per post 
  Stichting A&O Fonds Grafimediabranche 
  T.a.v. Projectbureau 
  Boeingavenue 209 
  1119 PD Schiphol-Rijk 
Verzending per e-mail heeft de voorkeur. 

c. Het A&O Fonds Grafimediabranche beoordeel de 
aanvraag.
• Bij een positieve beoordeling ontvang je een 

bevestiging en wordt de subsidie binnen 4 weken 
aan het bedrijf uitbetaald.

• Bij een negatieve beoordeling ontvang je een 
gemotiveerde afwijzing.

Toelichting aanvraagformulier Bijdrage financieel advies
Hieronder volgt een toelichting op de verschillende 
onderdelen van het aanvraagformulier. 

Gegevens bedrijf 
• Vul hier alle gegevens van je bedrijf en de 

contactpersoon binnen het bedrijf in. 
• Geef ook aan of je lid bent van het KVGO.
• Vergeet niet je KvK-nummer en IBAN-rekeningnummer in 

te vullen. 

Bijlagen
• Vink de bijlagen aan die met deze aanvraag worden 

meegestuurd. 
• Vul hier de naam van het adviesbureau in.

Akkoordverklaring
• Lees de verklaring goed door, vul de gevraagde gegevens 

in en onderteken het formulier.

Aanvraag subsidie bijdrage financieel advies
Met dit formulier kun je subsidie aanvragen voor 50% van de kosten van een financieel adviestraject van je 

medewerker tot een maximum van € 300,-.

Dit document bestaat uit twee delen: 

1. Algemene informatie 

2. Aanvraagformulier

Aanvraagformulier Bijdrage financieel advies
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Aanvraagformulier Bijdrage financieel advies

2. Aanvraagformulier Bijdrage financieel advies

Gegevens bedrijf
Bedrijfsnaam: 

Bezoekadres: 

Postcode: 

Plaats: 

Contactpersoon: 

Telefoonnummer contactpersoon: 

Mailadres contactpersoon: 

KvK-nummer (Kamer van Koophandel):  

IBAN rekeningnummer:  

Ben je lid van het KVGO?   Ja   Nee
 
Bijlagen
Vink de bijlagen aan die met deze subsidie aanvraag worden meegestuurd en vul de naam van het financieel adviesbureau in:

 (kopie) van de factuur

 betalingsbewijs

Naam financieel adviesbureau:  

Akkoordverklaring 
Ondergetekende verklaart: 
• het formulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld
• dat het deel van de kosten dat niet wordt gesubsidieerd vanuit het A&O Fonds Grafimediabranche voor rekening komt van de 

werkgever 
• dat voor de gedeclareerde kosten geen gebruik wordt gemaakt van andere overheidssubsidies 
• dat als een of meer werknemers gebruikmaken van een financieel adviestraject voor ieder afzonderlijk advies een subsidie 

aanvraag wordt ingediend 
• dat de werknemer in dienst is van de werkgever
• lid te zijn van het KVGO
• akkoord te gaan met de privacy voorwaarden (AVG); 
• toestemming te verlenen voor een (steekproefsgewijze) controle door een accountant 

Naam tekeningsbevoegd persoon: 

Functie:      

Datum (DD-MM-JJJJ): 

Plaats: 

Ondertekening voor akkoord: 



A&O Fonds Grafimediabranche

Boeingavenue 209 • NL- 1119 PD Schiphol-Rijk

t (0318) 53 91 99

www.aenofondsgraf imedia .n l

Dit formulier inzenden met een kopie van de factuur en betalingsbewijs aan:

Stichting A&O Fonds Grafimediabranche
T.a.v. Projectbureau
Boeingavenue 209
1119 PD Schiphol-Rijk

Gebruik bij voorkeur de e-mail:
subsidies@aenofonds.nl
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