
Baan op eigen kracht



• Kennis maken met Baanbrekers

• Visie Baanbrekers

• Opdrachten inspanningsperiode voor 4 weken

• Randvoorwaarden Participatiewet & Arbeid

• Tips en uitleg CV

• Sociale kaart

• Inloopspreekuur woensdag tussen 9 & 11 uur

• Terug melden, werkintake & meenemen documenten

• Transferium of mobiliteitscentrum

• Vragen? Graag na de presentatie!

Groepsbijeenkomst



• Baanbrekers werkt voor de gemeenten Heusden, Loon op 
Zand en Waalwijk

• Baanbrekers voert de Participatiewet uit

• Team van inkomensconsulenten & werkmakelaars

• Matchers & accountmanagers

• Melding Week 1

• Groepsbijeenkomst Week 2

Kennis maken



• Bijstand is onderdeel van de Participatiewet. Hierin staat 
voorop dat mensen zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen 
inkomen en hun welzijn

• Dit betekent dat alle sociale diensten verplicht zijn om 
mensen die een uitkering aanvragen, eerst zelf te laten 
solliciteren om aan te tonen dat ze alles hebben gedaan om 
geen uitkering nodig te hebben

• Baanbrekers voert de wetgeving voor de bijstand en Wsw uit 
en ondersteunt mensen die actief solliciteren. We nemen het 
solliciteren en vinden van werk echter nooit uit handen!

• Bijstand is een tijdelijke (aanvullende) inkomensvoorziening

• Wat betekent dit voor u?

Visie



• Heeft u geen werk? Dan is het vinden van werk uw dagtaak

• U solliciteert op al het werk dat passend is, ongeacht 
opleidingsniveau, salaris en contractvorm

• U solliciteert op deeltijdwerk, uitzendwerk en werk van korte 
duur

• U zoekt werk zowel binnen als buiten uw regio. 
Maximale reistijd is 3 uur per dag

• U regelt zaken als kinderopvang, huisdieren en vervoer zodat 
dit geen probleem vormt om te gaan werken

Randvoorwaarden



• U moet minimaal 20 gerichte en reële sollicitatieactiviteiten 
(5 per week) verrichten

• Vermeld uw sollicitaties op het sollicitatieoverzicht

• U dient uw CV aan te passen met nuttige tips van de 
groepsbijeenkomst

• U dient na de zoekperiode minimaal 3 passende functies voor 
u zelf te hebben geselecteerd naast uw wensberoep

• Week 1 t/m 4

Opdrachten 
inspanningsperiode



• Gebruik de folder info solliciteren van Baanbrekers

• Websites als indeed, Nationale vacaturebank

• Netwerken; bijeenkomsten, vrienden & familie

• Uitzendbureaus; via de website inschrijven en reageren op 
vacatures

• Open sollicitaties; door afgeven van uw CV op 
industrieterreinen of andere bedrijven in de regio

Tips



• Open sollicitaties; het bellen/insturen van uw CV bijvoorbeeld 
via Google zoekmachine

• Talent2Work; aanmelden via website Baanbrekers

• Vacatures via UWV werkbedrijf www.werk.nl

• Vacatures Baanbrekers; afspraak maken via mail of telefoon 
met matchers

Tips

http://www.werk.nl/


Kernadviezen:

• hooguit twee kantjes A4

• de eerste pagina is doorslaggevend

CV maken



Personalia

• Foto, als past bij functie, professionele, zakelijke, portretfoto 
in uw sollicitatiekleding, met glimlach

• Voornaam en achternaam, roepnaam en eventuele titel 

• Straat, huisnummer, postcode en woonplaats mag op één 
regel

• Geboortedatum met de maand voluit, 
bijvoorbeeld 28 november 1963

• Mobiele telefoonnummer, e-mailadres en uw openbaar 
LinkedIn-adres (vast telefoonnummer is n.v.t.)

• Rijbewijs, eigen vervoer, nationaliteit

CV maken



Werkervaring:

• Omschrijf uw werkervaring a-chronologisch, dat betekent uw 
laatste werkervaring eerst

• Noem de werkgevernaam voluit, zoals de werkgever nu heet, 
vermijd afkortingen

• Functietitel: gebruik de in uw vak meest gangbare functietitel  

• Werkervaring: het belangrijkste in opsommingsrijtjes, 
concreet, met resultaten, getallen, %

• Gat in uw CV vermeld u kort met een positieve omschrijving, 
bijv. Heroriëntatie … of Time-out …

CV maken



Opleidingen:

• Omschrijf uw opleidingen met het jaartal en de huidige naam 
van het opleidingsinstituut

• Heeft u een belangrijke opleiding in deeltijd gevolgd? 
Vermeld deze dan ook tweemaal. Eenmaal bij het werk 
waarbij u de opleiding ernaast deed en eenmaal bij de 
opleidingen

• Talenkennis en overige vaardigheden

• Persoonsprofiel

• Nevenactiviteiten/interesses/sporten: beoordeel relevantie 
en of het uw CV versterkt

CV maken



• Het kan zijn dat u niet alleen werk nodig heeft. Zo heeft u 
mogelijk ook begeleiding nodig bij andere zaken die 
betrekking hebben op uw thuissituatie. Denk hierbij aan 
schuldhulpverlening, problemen met uw huisvesting, uw 
medische klachten etc. Mocht dit zo zijn, dan verwacht 
Baanbrekers van u dat u naar de instelling gaat waar u kunt 
worden geholpen

• Mocht u dat niet zelfstandig of met hulp van familie of 
vrienden kunnen, dan verwijst Baanbrekers u door naar 
bijvoorbeeld maatschappelijk werk

• De sociale kaart : http://www.baanbrekers.org/contact-
2/downloads/folders-en-brochures/

Sociale kaart

http://www.baanbrekers.org/contact-2/downloads/folders-en-brochures/


• Het inloopspreekuur is elke week van 9 tot 11 uur bij 
Baanbrekers in week 1 t/m 4 tijdens de zoekperiode

• Tijdens het inloopspreekuur zijn een werkmakelaar en een 
inkomensconsulent aanwezig

• Als u problemen heeft met uw sollicitatie-opdrachten, dan 
kunnen de medewerkers van Baanbrekers u hierbij 
ondersteunen

• Bent u op dit moment (gedeeltelijk) niet beschikbaar voor de 
arbeidsmarkt? Dan dient u hiervan altijd schriftelijke 
bewijsstukken te overleggen van professionals of instanties

Inloopspreekuur



• Indien u geen werk heeft gevonden dient u zich terug te 
melden na de zoekperiode op data van de meldingsbrief

• Indien u zich niet terugmeldt na afloop van uw zoekperiode, 
geeft u hiermee aan dat u geen aanspraak wilt maken op een 
uitkering en dat u uw aanvraag voor een uitkering intrekt

• De werkintake vindt plaats in week 5. Zijn uw sollicitatie 
inspanningen onvoldoende dan heeft dit consequenties voor 
uw uitkering

Terugmelden & werkintake 



U dient mee te nemen: 

• De ingevulde evaluatielijst sollicitatievaardigheden

• Uw aangepaste CV

• Overzicht van uw sollicitatie-activiteiten 

• Geprinte bewijsstukken van uw sollicitatie-activiteiten als 
verzonden e-mails, bevestigingsmails, uitnodigingsbrieven en 
ontvangstbevestigingen

Documenten werkintake 



Transferium Week 6:

• Mocht u moeite hebben met werken en zelfstandig 
solliciteren krijgt u gedurende 4 weken elke week 5 dagdelen 
werk aangeboden onder begeleiding van een werkmeester

• Er wordt voor u dan een diagnose opgesteld zodat 
Baanbrekers weet wat u wel en niet kunt om uw kansen op 
betaald werk te vergroten. U volgt daarnaast wekelijks 
één dagdeel training bij twee werkmakelaars

Transferium



Mobiliteitscentrum Week 6:

• Mocht u direct kunnen werken en voldoende zelfstandig 
kunnen solliciteren? Dan gaat u door met solliciteren en 
wordt u 8 weken 2 dagdelen per week verwacht in het 
mobiliteitscentrum. Deze trainingen volgt u bij twee 
werkmakelaars

• Het niet meewerken aan deze activiteiten heeft 
consequenties voor uw uitkering

Mobiliteitscentrum



• Stel ze nu!

• Of bekijk onze website: www.baanbrekers.org

• Volg ons op Twitter: @baanbrekers

• Like ons op Facebook: facebook.com/baanbrekers.org

• Stuur een e-mail: info@baanbrekers.org

• Of bel: 0416 67 10 00

Vragen?

http://www.baanbrekers.org/
http://www.facebook.com/baanbrekers.org
mailto:info@baanbrekers.org


Veel succes

de komende

weken!

Tot slot…


