> De Participatiewet komt eraan
De Participatiewet komt op 1 januari 2015 in de plaats van de Wet werk en bijstand
(WWB). Iedereen die op 31 december 2014 bijstand ontvangt en daar in 2015 ook recht op
heeft, krijgt met deze nieuwe wet te maken. Over de veranderingen informeren wij u
komende maanden uitgebreid. Dit doen we in Baanbrekers Actueel en op onze website
www.baanbrekers.org.

> Werk staat centraal
Gemeenten zijn al langer verantwoordelijk voor het ondersteunen van een grote groep
mensen bij het vinden van werk. Door veranderingen in de Wajong en de Wsw raakt ook een
grote groep mensen met een arbeidsbeperking op deze gemeentelijke ondersteuning
aangewezen. Baanbrekers krijgt hierbij voor al deze klanten een belangrijke rol. Zo gaan wij
verder met het koppelen van werkzoekenden aan werkgevers. Ook zetten wij onze
sollicitatietrainingen voort. Verder helpen wij u bij uw weg naar werk. Maar dit neemt niet
weg dat u zelf zoveel als mogelijk verantwoordelijk bent voor het vinden van werk.
Wat verandert er in 2015?
 Vanaf 2015 is het niet meer mogelijk om via de Wsw te gaan werken. Die mogelijkheid is
er alleen nog voor mensen die daarvoor al via de Wsw werken.
 Heeft u een arbeidsbeperking? Of een Wsw‐indicatie maar nog geen werk? Dan helpt
Baanbrekers u bij het zoeken naar werk.
 Baanbrekers wordt verantwoordelijk voor de re‐integratie van mensen die kunnen
werken, maar daar wel ondersteuning bij nodig hebben.
 Werkgevers gaan extra banen scheppen voor mensen met een arbeidsbeperking.
 Er gelden strengere verplichtingen. Niet serieus of niet voldoende werk zoeken heeft
daarom gevolgen voor de uitkering.

> De bijstandsuitkering
Heeft u geen of onvoldoende werk? Dan kunt u een beroep doen op een bijstandsuitkering.
In de Participatiewet komt een aantal nieuwe en aangepaste termen, maatregelen en
voorzieningen voor.
Dit zijn onder meer:
 De kostendelersnorm.
 De uitkering voor alleenstaande ouders.
 De individuele inkomenstoeslag.
 De individuele studietoeslag.
 Strengere maatregelen bij het niet nakomen van de verplichtingen.
 De tegenprestatie.
 De langdurigheidstoeslag en de categoriale bijzondere bijstand verdwijnen.
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> Kostendelersnorm
Deelt u uw woning met andere volwassenen? Na 1 januari 2015 geldt: hoe meer mensen
van 21 jaar of ouder in uw huis wonen, hoe lager de uitkering. Voor mensen die op 31
december 2014 een bijstandsuitkering ontvangen, gaat de kostendelersnorm pas in op 1 juli
2015.
> Alleenstaande ouders
De uitkering voor alleenstaande ouders gaat in 2015 omlaag. Het kindgebonden budget
(voor kinderen tot achttien jaar) van de Belastingdienst gaat omhoog. Al met al wordt er
vijftig euro per maand minder uitgekeerd. De regering wil alleenstaande ouders zo
stimuleren om aan het werk te gaan.
> Studietoeslag
Studerende jongeren met een (arbeids)beperking kunnen vanaf 1 januari 2015 een toeslag
krijgen. Zij kunnen door hun beperking naast hun studie niet of moeilijk een bijbaan hebben
voor extra inkomsten.
> Strengere maatregelen
U bent zelf verantwoordelijk voor het vinden van werk. Baanbrekers ondersteunt u bij uw
zoektocht. Niet serieus zelf werk zoeken, heeft gevolgen voor uw uitkering. Op dit gebied
gelden er strengere maatregelen.
> Tegenprestatie
De Participatiewet kent de tegenprestatie. Als deze plicht van toepassing is, vragen wij u een
tegenprestatie te verrichten voor het ontvangen van uw uitkering. Het leveren van een
tegenprestatie kan goed zijn voor de persoonlijke ontwikkeling. Het kan ook nuttig zijn voor
de gemeente of uw wijk.
> Langdurigheidstoeslag
De individuele inkomenstoeslag komt in de plaats van de langdurigheidstoeslag. Deze
inkomenstoeslag kan worden toegekend als u ondanks uw inspanningen écht niet in staat
bent om uw inkomenssituatie te verbeteren.
> Categoriale bijzondere bijstand
Deze regeling voor chronisch zieken, gehandicapten en ouderen verdwijnt op 1 januari 2015.
De collectieve ziektekostenverzekering voor minima blijft wel bestaan.

> Meer weten?
Heeft u vragen? Of wilt u meer weten? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij
Baanbrekers. U kunt ook een e‐mail sturen naar pwet@baanbrekers.org. Of een kijkje
nemen op onze website: www.baanbrekers.org.
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