
Zodra wij uw aanmeldingsformulier hebben ontvangen krijgt u van ons, binnen een werkdag, per e-mail een 
bevestiging.  

  

Aanmeldingsformulier 

U kunt zich inschrijven tot uiterlijk één week voor cursusdatum door het antwoordformulier 
ingevuld te retourneren aan Metaalunie Academie faxnummer, (030) 605 31 22 of per e-mail 
info@metaalunieacademie.nl. Circa één week voor aanvang van de cursus, verneemt u definitief of 
deze doorgaat. Voor meer informatie kunt u terecht bij mevrouw A.L. van Ee of mevrouw B.D.J. 
Berg van Metaalunie Academie, tel. (030) 605 33 44. 
 
De training “Functionerings-/beoordelingsgesprekken” van Metaalunie Academie kan de 
dialoog tussen werkgever en werknemer naar een hoger plan tillen. In de optiek van 
OOM is een dergelijk gesprek binnen het bedrijf voorwaarde om te komen tot 
scholingsbeleid. Als u wilt, kan OOM u daarbij behulpzaam zijn. OOM neemt na de cursus 
contact met u op om te bezien hoe en waar eventuele ondersteuning kan worden 
geboden.  
 
Ondergetekende meldt zich aan voor de cursus “Functionerings- /beoordelingsgesprekken”. Deze 
cursus vindt plaats op donderdag 1 december a.s. van 9.30 uur tot 16.45 uur te Nieuwegein. 
 
OOM-bedrijf  ja   nee 

Naam bedrijf  _____________________________________________________________ 

Bondsnummer _____________________________________________________________ 

Naam deelnemer  m/v (volledige eigen naam) ____________________________________________ 

Geboortedatum ___________________________ Functie ____________________________ 

Naam deelnemer  m/v (volledige eigen naam) ____________________________________________ 

Geboortedatum ___________________________ Functie ____________________________ 

Bezoekadres _____________________________________________________________ 

Postcode en plaats _____________________________________________________________ 

Telefoonnummer _____________________________________________________________ 

E-mail  _____________________________________________________________ 

 
Deelname voor OOM-deelnemers is gratis. Voor niet onder de OOM-regeling vallende 
ondernemingen kost deelname € 375,- (excl. BTW) per persoon. Het cursusgeld dient uiterlijk 7 
dagen vóór de cursusdatum bijgeschreven te zijn op de bankrekening van Metaalunie Academie 
NL41INGB0655668357. Een factuur wordt toegezonden. Ongeveer een week vóór de cursusdatum 
ontvangt u van ons een bevestiging of de cursus doorgang vindt met programma en 
routebeschrijving. Bij annulering binnen 2 weken vóór aanvang van de cursus of bij afwezigheid 
van de cursist, wordt 100% van de cursusprijs in rekening gebracht. (Ditzelfde geldt voor 
deelnemers die gratis konden deelnemen, en die binnen 2 weken annuleren of afwezig zijn! Bij 
afwezigheid van de cursist zal, dan toch 100% van de normale cursusprijs in rekening worden 
gebracht). 

 

Datum      Handtekening 

______________________________ _____________________________ 


