Baanbrekers Actueel: een nieuw informatiebulletin
Baanbrekers wil u als klant graag op de hoogte houden van alle actuele zaken. Dat doen we onder
meer met brieven, infobladen, onze website, het boekje afspraak is afspraak en via de
gemeentepagina’s. Vanaf nu doen we dat ook via een nieuw informatiebulletin: Baanbrekers Actueel.
Regelmatig treft u dit bulletin in uw brievenbus. Wilt u continu op de hoogte blijven van onderwerpen
die u aangaan, dan adviseren wij u om regelmatig onze website www.baanbrekers.org te bezoeken.

> Baanbrekers is niet alleen een sociale dienst
Baanbrekers is niet alleen een sociale dienst. Wij zijn een publieke onderneming voor werk en
inkomen. Namens de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk bieden wij dienstverlening
aan werkgevers en aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het uiteindelijke doel van
Baanbrekers is mensen volwaardig te laten meedoen aan de maatschappij en aan werk.
Bij ons staat werk voorop. We stellen ons daarom op als partner in arbeidsbemiddeling voor zowel
werkzoekende klanten als werkgevende klanten. Ons streven is om samen met het onderwijs,
netwerkpartners en werkgevers te werken aan het in beweging zetten van mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt.
Iedereen doet mee
Het doel is dat iedereen naar vermogen meedoet. Onze organisatie biedt hiervoor begeleiding en
bemiddeling. De mensen voor wie wij actief zijn, zijn (binnen de wettelijke normen) verzekerd van een
inkomen. Ze dragen bij het verkrijgen van werk nadrukkelijk ook hun eigen verantwoordelijkheid.
Meer weten?
Meer weten over wie we zijn en wat we doen? Kijk dan op www.baanbrekers.org.

> Uitkeringen gaan omhoog
De bijstandsuitkeringen (WWB) gaan op 1 juli 2013 omhoog. Ook de uitkeringen van de oudere
werkloze werknemers (IOAW) en de oudere voormalige zelfstandigen (IOAZ) stijgen. Kijk voor meer
informatie op www.baanbrekers.org.

> Zelfstandig ondernemerschap! Iets voor u?
Baanbrekers stimuleert zelfstandig ondernemerschap. Startende ondernemers uit de gemeenten
Heusden, Loon op Zand en Waalwijk, die vanuit een werkloosheidssituatie starten en de start niet
(volledig) zelf kunnen financieren, kunnen in het kader van deze regeling tot ongeveer 35.000 euro
lenen. Verder kan in sommige situaties tijdelijk een uitkering op bijstandsniveau worden verstrekt om
de opbouw van het bedrijf mogelijk te maken. Ook kan de startende ondernemer hulp krijgen bij het
opstellen en uitwerken van het ondernemingsplan. Baanbrekers doet – ter ondersteuning van de
besluitvorming op deze Bbz‐regeling – veelal een beroep op de expertise van het IMK. Wilt u meer
weten? Of wilt u een aanvraag indienen? Neem dan contact op met Marina Luysterburg
(marinaluysterburg@baanbrekers.org), T 0416 67 10 00). U vindt ook meer informatie op
www.baanbrekers.org of www.imk.nl.

BAANBREKERS ACTUEEL – nummer 1 – juni 2013

> Handhaven zorgt voor grote besparing
Baanbrekers let er continu op dat iedereen zich aan de regels houdt. Dit wordt handhaving
genoemd. Dit doet Baanbrekers om fraude te voorkomen en aan te pakken. Fraude is immers een
gevaar voor ons stelsel van sociale zekerheid. Het handhaven van Baanbrekers loont, zo blijkt uit de
cijfers van 2012. Dat jaar bespaarde Baanbrekers door handhaving een bedrag van bijna 1,1 miljoen
euro.
In 2012 constateerde Baanbrekers in vijftig gevallen fraude. Dit heeft geleid tot wijziging van de
uitkering of stoppen van de uitkering. In acht gevallen leidde het tot terugvordering van te veel
betaalde uitkeringen. Verder kregen 83 personen geen uitkering, omdat bij hun aanvraag bleek dat er
zaken niet eerlijk waren opgegeven. De fraude die door Baanbrekers is vastgesteld komt neer op
zwart werken, het hebben van vermogen, het samenwonen zonder dat dit is doorgegeven en het
wonen op een ander adres dan dat is opgegeven.

> Forse gevolgen door nieuwe fraudewet
De nieuwe fraudewet die op 1 januari 2013 is ingegaan, heeft forse gevolgen. Tot en met 2012 was
het zo dat bij fraude alleen de te veel ontvangen uitkering moest worden terugbetaald. En er kon
aangifte gedaan worden van fraude bij het Openbaar Ministerie als het terugvorderingsbedrag
minimaal 50.000 euro bedroeg. Dit is sinds de komst van de nieuwe fraudewet anders. De gevolgen
voor fraudeurs zijn sinds de invoering van deze nieuwe wet fors. Wie nu fraude pleegt, moet de te
veel ontvangen uitkering terugbetalen. Bovendien wordt een boete opgelegd, die even hoog is als het
bedrag dat te veel aan uitkering is verstrekt. De boete is minimaal 150 euro. Bij zeer ernstige fraude
komt de zaak zelfs voor de rechter. Ook is het zo dat Baanbrekers in geval van fraude niet mag
meewerken aan schuldregelingen.

> Startersbeurs voor jongeren
Werkloze jongeren tot 27 jaar kunnen vanaf 1 juli 2013 gebruik maken van de Startersbeurs Midden‐
Brabant. De Startersbeurs biedt schoolverlaters de kans om gedurende zes maanden werkervaring op
te doen bij een bedrijf naar eigen keuze. Hierdoor kan de schoolverlater werken aan het ontwikkelen
van zijn vaardigheden, waardoor de kansen op een echte baan toenemen. Meer weten? Kijk dan op
www.startersbeurs.nu.

> Samenwerking met uitzendbureaus
Baanbrekers heeft samenwerkingsafspraken gemaakt met de uitzendbureaus Start People en Tempo
Team. Doelstelling is om hierdoor uitkeringsgerechtigden uit Heusden, Loon op Zand en Waalwijk
meer kansen op werk te bieden. Het project is onlangs gestart.

> Nieuwe versie ‘Afspraak is afspraak’
Wie als werkzoekende klant bij Baanbrekers aanklopt, ontvangt de brochure ‘Afspraak is afspraak’. In
dit boekje leest u van alles over rechten, plichten en over de hulp die u van ons kunt verwachten.
Onlangs verscheen een nieuwe versie van ‘Afspraak is afspraak’. U kunt dit boekje downloaden vanaf
www.baanbrekers.org.
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