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INLEIDING
Omdat u (even) geen werk heeft, klopte u bij ons aan. U gaat er 
samen met ons alles aan doen om zo spoedig mogelijk (weer) 
aan de slag te komen op de arbeidsmarkt. Tot die tijd ontvangt 
u een uitkering. Wellicht klopte u bij ons aan, omdat u een extra 
steuntje in de rug nodig heeft. U heeft bijvoorbeeld bijzondere 
bijstand nodig. Voor deze en andere zaken kunt u immers ook  
terecht bij Baanbrekers. Wat dan ook de aanleiding is om met ons 
in contact te treden, wij zullen u altijd op een klantgerichte en 
duidelijke manier te woord staan. Afspraak is afspraak!

Baanbrekers spant zich er voor in dat gemaakte afspraken worden 
nagekomen. Datzelfde verwachten wij van u, onze klant. Door de 
heldere afspraken werken u en wij samen op allerlei manieren 
aan uw terugkeer naar de arbeidsmarkt. In deze brochure, kunt 
u van alles lezen over rechten, plichten en over de hulp die u van 
ons kunt verwachten. Heeft u naar aanleiding van deze brochure 
nog vragen? Dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Op de 
voorzijde van deze brochure staat ‘Afspraak is afspraak’. Dit motto 
is tekenend voor de dienstverlening van Baanbrekers. Wij gaan 
voor duidelijkheid, openheid en samenwerking met ú. Alleen op 
die manier kunnen wij voor u het maximale bereiken! 

WIE ZIJN WIJ?
Op het gebied van werk en inkomen werken de gemeenten  
Heusden, Loon op Zand en Waalwijk samen in Baanbrekers.  
Wij zijn een publieke onderneming voor werk en inkomen.  
Namens de drie gemeenten voeren wij wet- en regelgeving uit 
op het gebied van werk en inkomen. Onze organisatie heeft 
hierbij oog voor zowel het sociale als het zakelijke. Baanbrekers 
zorgt ervoor dat mensen aan de slag gaan. En als dat (nog) niet 
lukt, dan zorgen wij voor een tijdelijke inkomensvoorziening. Ons 
uiteindelijke doel  is mensen volwaardig te laten meedoen aan de 
maatschappij en aan werk. Baanbrekers is sterk in mens en werk!

Wat doen wij?
•  Wij brengen werkgevers in contact met personen die aan de 

slag kunnen op de arbeidsmarkt.
•  Wij brengen personen die aan de slag kunnen op de arbeids-

markt in contact met werkgevers.
•  Wij zijn er voor inwoners van de gemeenten Heusden, Loon 

op Zand en Waalwijk die niet in hun eigen levensonderhoud 
kunnen voorzien of die te maken krijgen met hoge bijzondere 
bestaanskosten. Wij zijn er dus voor u!

•  Wij helpen u om (weer) actief te worden. 
•  Wij helpen u bij uw weg (terug) naar de arbeidsmarkt.
•  Wij verlenen in bepaalde situaties financiële hulp aan onder-

nemers of zelfstandigen.
•  Wij brengen u – als dat nodig is – in contact met andere organi-

saties of instellingen die u kunnen helpen.
•  Wij verrichten – bij ons en op locatie – allerlei activiteiten voor 

opdrachtgevers. Denk hierbij aan: inpakken, ompakken, samen-
stellen, wassen, cateren, stimuleren van de kringloop.

•  Wij zijn nauw betrokken bij WML Facilitair (beveiliging, groen-
voorziening en schoonmaak).
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‘Werk boven uitkering’
Wij werken onder het motto ‘werk boven uitkering’ en spannen 
ons in om u (weer) aan de slag te krijgen. Is dat (nog) niet mogelijk? 
Dan werken we er samen met u aan om u op een andere manier 
te laten meedoen aan de maatschappij. Kunt u niet of nog niet in 
uw eigen levensonderhoud voorzien? Of krijgt u te maken met 
hoge bijzondere bestaanskosten? Dan kunt u voor een (aanvul-
lende) uitkering bij ons aankloppen. Baanbrekers streeft er naar 
dat zo weinig mogelijk mensen afhankelijk zijn van een uitkering.

Uw contactpersoon
Als klant van Baanbrekers heeft u regelmatig met ons contact als 
het gaat om informatie en advies, uw weg naar werk, uw uitkering 
en alle vragen die daarmee verband houden. Om deze contacten 
zo goed mogelijk te laten verlopen, kunt u beroep doen op een 
contactpersoon. Voor vragen over werk en re-integratie is dit uw 
werkmakelaar. Voor vragen over uw uitkering is dit uw inkomens-
consulent. Deze medewerkers kennen uw dossier.

Afspraak en telefonisch spreekuur
Heeft u een uitkering? Dan ontvangt de inkomensconsulent of 
werkmakelaar u op afspraak. Baanbrekers heeft elke werkdag een 
telefonisch spreekuur tussen 10 en 12 uur.

Informatie- en adviesbalie
Baanbrekers werkt met een informatie- en adviesbalie. Klanten 
die zonder afspraak naar ons toe komen, worden hier te woord 
gestaan door één van onze medewerkers. De informatie- en ad-
viesbalie is elke werkdag open van 9 tot 12 uur.

Waar kunt u ons vinden?
Bezoekadres:  
Zanddonkweg 14
5144 NX Waalwijk

Postadres:  
Postbus 15
5140 AA Waalwijk
T:  0416 67 10 00 
E:  info@baanbrekers.org 
I:  www.baanbrekers.org
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RECHTEN EN PLICHTEN
Dit mag u van Baanbrekers verwachten:
•  Baanbrekers behandelt u met respect.
•  Baanbrekers houdt zich aan de gemaakte afspraken.
•  Baanbrekers helpt u op uw weg (terug) naar de arbeidsmarkt.
•  Baanbrekers neemt al uw argumenten om een uitkering aan te 

vragen serieus.
•  Baanbrekers beoordeelt al uw argumenten om een uitkering 

aan te vragen rechtvaardig.
•  Baanbrekers betaalt uw uitkering tijdig uit. Periodieke uitkerin-

gen zijn rond de 12-de van iedere maand op uw bankrekening 
bijgeschreven.

•  Baanbrekers gaat zeer zorgvuldig en discreet om met uw  
gegevens.

•  Baanbrekers verstrekt u alle nodige informatie.
•  Baanbrekers doet zijn uiterste best om uw recht op uitkering 

zuiver te toetsen. Daarbij kijken wij of u ook nog recht heeft op 
andere uitkeringen of tegemoetkomingen in kosten.

•  Baanbrekers verwerkt uw aanvraag zo snel mogelijk. Hierbij 
geldt een wettelijke termijn van maximaal acht weken.

•  Baanbrekers leeft alle regels na, die staan voorgeschreven  
voor aanvraagbehandeling, heronderzoek en eventueel  
beëindigingsonderzoek.

•  Baanbrekers bekijkt tussentijds regelmatig met u of uw  
uitkering nog wel klopt en of er misschien iets moet worden 
aangepast.

•  Baanbrekers houdt u op de hoogte van nieuwe regels en 
ontwikkelingen, zolang u een uitkering ontvangt.

Dit verwachten wij van u:
•  U behandelt onze medewerkers correct en met respect.
•  U houdt zich aan onze huisregels.
•  U houdt zich aan de gemaakte afspraken.
•  U probeert actief in uw eigen levensonderhoud te voorzien.
•  U verstrekt ons alle benodigde gegevens die nodig zijn om uw 

recht op een uitkering te kunnen beoordelen.
•  U geeft alle gegevens door, die van invloed kunnen zijn op uw 

uitkering. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: de hoogte van uw 
inkomen of wijzigingen in de gezinssamenstelling.

•  U reageert op de uitnodigingen van Baanbrekers.
•  U staat huisbezoeken toe, als deze nodig zijn voor het vaststel-

len van uw recht op een uitkering.
•  U beantwoordt onze (schriftelijke) vragen correct en u levert 

de antwoorden voor de aangegeven tijd aan bij Baanbrekers.

Huisregels
Bezoekers zijn welkom bij Baanbrekers. Om uw bezoek aan  
onze organisatie vlekkeloos te laten verlopen, stelden wij een 
aantal huisregels op. Iedere bezoeker dient zich aan deze regels 
te houden.
•  Aanwijzingen van de medewerkers van Baanbrekers,  

de beveiligingsdiensten of de directie dient u op te volgen.
•  U mag de publieksruimten en toiletten gebruiken voor het doel 

waarvoor zij zijn bestemd.
•  Zorg ervoor dat onze gebouwen netjes blijven.
•  Laat geen rommel achter.
•  Het gebruik van mobiele telefoons kan hinderlijk zijn. Schakel 

uw mobiele telefoon uit als u bij ons op bezoek bent.
•  Heeft u een afspraak? Meldt u zich dan bij de balie.
•  In onze gebouwen is roken verboden.
•  In onze gebouwen is het bezit, gebruik van en de handel in 

verdovende, hallucinerende en opwekkende middelen  
(inclusief alcohol) verboden.

•  In onze gebouwen zijn agressie (ook mondeling), bedreiging en 
vernieling van goederen verboden.

•  Het bezit van slag-, steek- en vuurwapens is verboden.
•  Discriminatie en ongewenste intimiteiten zijn niet toegestaan.
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Baanbrekers helpt u door een persoonlijke service:
•  U heeft vaste contactpersonen.
•  Uw contactpersonen zijn in principe elke werkdag tijdens het 

telefonisch spreekuur bereikbaar.
•  Als het mogelijk en nodig is, verwijzen wij u naar andere  

dienstverlenende instanties.

Baanbrekers helpt u door heldere informatie:
•  Wij geven u goede en begrijpelijke informatie. 
•  Wij leggen helder uit wat u moet weten en wat wij van u 

verwachten.
•  Wij herstellen fouten zo snel mogelijk.

Baanbrekers helpt u door een eenvoudige toegang 
tot onze dienstverlening:
•  U kunt ons op meerdere manieren bereiken (bezoek op af-

spraak, melding bij de balie, post, telefoon en e-mail).
•  Wij hebben elke werkdag een telefonisch spreekuur van 10 uur 

tot 12 uur.

U helpt ons door:
•  U goed voor te bereiden op een vraag of een gesprek.
•  Eerst te bellen als u een vraag heeft. Dit bespaart u en ons tijd.
•  De documenten waarover u een vraag heeft bij de hand te 

houden als u belt of een gesprek heeft.
•  Bij een gesprek de gevraagde documenten en bewijsstukken 

mee te nemen.
•  De toegezonden formulieren thuis in te vullen.
•  Altijd te bellen als u te laat bent voor een afspraak of als u 

helemaal niet kunt komen.
•  Ook te bellen als u de gevraagde informatie niet voor de af-

gesproken datum kunt aanleveren.

U heeft het recht:
•  Om de hulp van Baanbrekers te vragen om weer aan het werk 

te komen.
• Om een uitkering of bepaalde dienstverlening aan te vragen.
•  Om een persoon te machtigen die namens u optreedt. Denk 

aan een ouder, een meerderjarig gezinslid, een partner of een 
vriend(in). Hierbij willen wij wel altijd een schriftelijke machtig-
ing van u zien.

•  Om eerlijk en op een juiste wijze door Baanbrekers te worden 
geholpen.

•  Om een goede toelichting te krijgen op een Baanbrekersbesluit.
•  Op uw privacy.
•  Op inzage in de gegevens die Baanbrekers over u heeft  

opgeslagen.
•  Op dienstverlening van Baanbrekers, ook als het een klacht 

betreft.
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Boetes en verlaging van de uitkering
Als wij vaststellen dat u zich verwijtbaar niet houdt aan de ver- 
plichtingen of onvoldoende besef van verantwoordelijkheid 
toont, wordt uw uitkering tijdelijk verlaagd of wordt een boete 
opgelegd. De aan de uitkering verbonden verplichtingen gelden al 
vanaf het moment van de melding. Dit is dus al voordat het recht 
op uitkering is vastgesteld. Als blijkt dat u niet heeft voldaan aan de 
verplichting om in uw eigen bestaan te voorzien, is sprake van on-
voldoende besef van verantwoordelijkheid. Enkele voorbeelden 
hiervan zijn: het door eigen toedoen verliezen van een baan, 
het weigeren van aangeboden arbeid, het niet meewerken aan 
een re-integratietraject, het schenden van de inlichtingenplicht, 
het verspelen van het recht op een uitkering op grond van de 
werkloosheidswet (WW) en het te snel interen op uw vermogen.

De hoogte en de duur van de verlaging hangen af van de mate 
van verwijtbaarheid en de ernst van de gedraging. De verlaging 
kan in hoogte en duur variëren. Gedraagt u zich daarna opnieuw 
verwijtbaar? Dan wordt uw uitkering weer verlaagd. De periode 
van verlaging duurt dan meestal langer. Blijft u zich verwijtbaar 
gedragen? Dan kan Baanbrekers de uitkering voor een langere 
periode verlagen of zelfs weigeren. Baanbrekers ziet van een ver-
laging af als elke vorm van verwijtbaarheid ontbreekt. Verlaging 
van uw uitkering is ook mogelijk als u zich tegenover het bestuur 
en de medewerkers van Baanbrekers zeer ernstig misdraagt.  
In dit geval is ook strafrechtelijke vervolging mogelijk.

Strenger bestraft 
De meeste mensen houden zich aan de regelgeving. U natuurlijk 
ook. Het kan echter zo zijn dat u onbewust de regelgeving over-
treedt en daardoor in de problemen komt. Om dat te voorkomen, 
informeren wij u hoe het precies zit. Sinds 1 januari 2013 wordt 
overtreding van de inlichtingenplicht  veel strenger bestraft. 

Bij het overtreden van de uitkeringsregels moet u het te veel 
ontvangen geld volledig terugbetalen. Verder moet u een boete 
betalen. Maakt u binnen vijf jaar opnieuw een overtreding? Dan 
wordt de boete nog hoger! De boete kan worden verrekend met 
uw uitkering. 

Geen recht op schuldhulpverlening 
De terugvordering en de boete die u moet betalen als u de regels 
heeft overtreden hebben financiële gevolgen. U heeft een schuld 
bij Baanbrekers. Deze schuld moet u helemaal terugbetalen. 
Heeft u een schuld door het overtreden van regels? Dan heeft u in 
principe geen recht op schuldhulpverlening. 
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WERKEN AAN WERK WERKT
Werken aan werk werkt. Dat is een feit. Wij ondersteunen u hier 
graag bij. Wie lang zonder werk zit, weet dat het vinden van een 
baan moeilijk is. Hoe langer de werkloosheid duurt, hoe moei-
lijker het wordt. Daarom is het zo belangrijk om maatschappelijk 
actief te blijven. Ook als u een uitkering aanvraagt. Dit kan immers 
leiden tot een betaalde baan. Als betaald werk er niet meteen 
inzit, dan kunt u bijna altijd aan de slag in een leer/werktraject of  
maatschappelijk nuttig (vrijwilligers)werk doen.

Eigen verantwoordelijkheid
Het vinden van een betaalde baan is op de eerste plaats uw eigen 
verantwoordelijkheid. Maar u staat er niet alleen voor. Wij onder-
steunen u graag als u niet in staat bent om op eigen kracht werk 
te vinden. Daarbij houden wij rekening met uw vaardigheden en 
capaciteiten. 

Mogelijkheden
We kijken naar uw mogelijkheden op de arbeidsmarkt. In eerste 
instantie gaan we samen met u voor regulier werk. Is dat (nog) 
niet mogelijk, dan kijken we naar alternatieven. Denk hierbij bij-
voorbeeld aan vrijwilligerswerk. Op uw weg naar werk kunnen 
wij u ondersteunen met korte cursussen en scholingstrajecten, 
leer/werkplaatsen en proefplaatsingen. Ook subsidiebanen en 
loondispensatie voor werkgevers kunnen helpen om sneller werk 
te vinden. Is het vinden van een reguliere baan nog niet mogelijk, 
dan kijken wij naar alternatieven om uw vaardigheden en kansen 
op werk te verbeteren.  

Aan de slag
Kortom: met uw inzet en medewerking en onze ondersteuning 
gaat u weer écht aan de slag. U verkleint uw afstand tot de ar-
beidsmarkt en u vergroot uw eigen kansen.

Arbeidsverplichting
Volgens de wet moet u zo snel mogelijk in uw eigen onderhoud 
kunnen voorzien. Om dit voor elkaar te krijgen, dient u zich aan 
een aantal verplichtingen te houden. Heeft u een uitkering voor 
gehuwden/samenwonenden? Dan geldt dit niet alleen voor u, 
maar ook voor uw partner. 

Wat zijn die verplichtingen?
•  U komt alle gemaakte afspraken na om uw kansen op de  

arbeidsmarkt te verbeteren. 
•  U probeert actief een baan te vinden (solliciteren). 
•  Als u een baan krijgt aangeboden, moet u deze aannemen 

(algemeen geaccepteerde arbeid). 
•  U kunt aanspraak maken op hulp bij het zoeken naar algemeen 

geaccepteerd werk. Dit is echter geen verplichting.
•  U moet vanuit Baanbrekers aangeboden voorzieningen  

(hulp) gebruiken.
•  U moet een eventueel aangeboden medische keuring  

ondergaan.
•  U staat ingeschreven bij UWV. 
•  U laat zich scholen als dat uw kansen op werk vergroot. 
•  U bent – als u jonger bent dan 27 jaar – verplicht tot scholing 

als u nog geen startkwalificatie heeft (diploma havo, vwo of 
mbo2).

•  U geeft het ook door als u vrijwilligerswerk gaat verrichten.
•  U moet informatie verstrekken als er iets wijzigt in uw situatie, 

als dat van invloed kan zijn op uw traject naar werk.
•  U moet meewerken aan een onderzoek over het verloop van 

uw traject.
•  U moet opdrachten van het re-integratiebedrijf uitvoeren.
•  U mag de uitvoering van het traject niet (willens en wetens) 

belemmeren.  

Wat is algemeen geaccepteerde arbeid?
Met algemeen geaccepteerde arbeid wordt werk bedoeld dat 
algemeen maatschappelijk aanvaard is. Niet algemeen geaccep-
teerde werkzaamheden, zoals prostitutie, zijn hiermee uitge-
sloten. Ook werkzaamheden die ingaan tegen de integriteit van 
de persoon, denk hierbij aan gewetensbezwaren, zijn uitgesloten. 
Er mogen geen eisen worden gesteld aan de aansluiting van ar-
beid bij het opleidingsniveau, eerder opgedane werkervaring of 
beloning. Ook hierbij geldt het motto ‘werk boven uitkering’. 
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Talent2Work
Zoveel mogelijk mensen met een uitkering aan het werk krij-
gen. Dat willen wij bereiken met onze werkgelegenheidsaanpak  
Talent2Work. Talent2Work laat talent werken. Iedereen heeft im-
mers een talent dat kansen biedt op de arbeidsmarkt. Met Talent-
2Work wil Baanbrekers zoveel mogelijk werkzoekenden en werk-
gevers direct met elkaar in contact te brengen. Hierdoor kunnen 
er mooie nieuwe werkrelaties ontstaan. Belangrijk is hierbij het 
rechtstreekse contact tussen werkgever en werkzoekende. Wij 
maken dit contact mede mogelijk. Dit doen we onder meer door 
actief werkgevers te werven en hen te vragen om werkzoekenden 
in hun bedrijven rond te leiden om op die manier elkaar beter te 
leren kennen. Werkgevers en werkzoekenden bepalen zo zelf of 
ze samen om de tafel gaan. Meer weten over Talent2Work? Neem 
dan contact op met uw contactpersoon bij Baanbrekers. Of kijk op 
www.baanbrekers.org voor meer informatie.

TEGENPRESTATIE
Met de op 1 januari 2015 ingevoerde Participatiewet is ook de 
tegenprestatie ingevoerd. Dit wil zeggen dat u zelf iets terug moet 
doen voor de hulp die u van ons ontvangt. Wij helpen u aan een 
tijdelijk inkomen en begeleiden u op weg naar een werkzame 
toekomst. Is gewoon werk (nog) niet mogelijk? Dan is vrijwil-
ligerswerk een verstandige stap! Als vrijwilliger kunt u bij tal van 
organisaties (werk)ervaring opdoen. Die ervaring kan u van pas 
komen bij uw zoektocht naar werk. Tegelijkertijd helpt u de or-
ganisaties uit de brand door als vrijwilliger actief te zijn. Dubbel 
voordeel dus!

Al actief als vrijwilliger?
Bent u al als vrijwilliger actief? Dan juichen wij dat toe! Bespreek 
uw vrijwilligersactiviteiten altijd met uw contactpersoon van 
Baanbrekers. Wellicht dat er nog tips en adviezen kunnen worden 
gegeven. Het is niet zo dat u extra vrijwilligerswerk moet gaan 
doen, als u al als vrijwilliger druk in de weer bent.

Bijzondere aanpak
Als Baanbrekers hebben wij een bijzondere aanpak om aan de slag 
te gaan: Talent2Work. Met Talent2Work gaan we vaak op rondlei-
ding bij bedrijven en instellingen. Dan kijken we welke kansen er 
zijn om aan de slag te gaan in betaald werk of als vrijwilliger. Wilt 
u meer weten over Talent2Work of over de tegenprestatie? Neem 
dan contact op met uw contactpersoon bij Baanbrekers.
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RECHTMATIGHEIDSONDERZOEKS-
FORMULIER OF MUTATIEFORMULIER

Iedere maand een rechtmatigheidsonderzoeksformulier 
Aan u is een uitkering toegekend. Als u naast de uitkering nog 
andere inkomsten heeft, moet u iedere maand uw zogenoemde 
rechtmatigheidsonderzoeksformulier (ROFje) volledig invullen. 
Zonder dit ingevulde en ondertekende formulier krijgt u niets uit-
betaald. Heeft u de verklaring verkeerd ingevuld of te laat inge-
leverd? Dan sturen wij het formulier terug en/of ontvangt u de 
uitkering misschien pas later. 

Hoe vult u uw ROFje goed in?
Lees de vragen eerst goed door. Bedenk dan wat u moet invullen. 
Vul daarna pas het formulier in. Beantwoord alle vragen. Zorg er-
voor dat uw handtekening (en die van uw eventuele partner ) op 
het formulier staat. Vergeet niet eventuele bewijsstukken mee te 
sturen. En lever het ROFje altijd op tijd in. Heeft u vragen? Bel dan 
tijdens het telefonisch spreekuur met uw inkomensconsulent: 
0416 67 10 00. Zo voorkomt u problemen.

Uiterste inleverdatum ROFje
Op het ROFje staat de (uiterste) inleverdatum afgedrukt. Baan-
brekers kan alleen uw uitkering volgens afspraak betalen als u het 
formulier (samen met eventuele bewijsstukken) op tijd inlevert. 
Is het formulier niet op tijd binnen? Dan wordt uw uitkering die 
maand niet tijdig uitbetaald. U moet uw ROFje ook niet te vroeg 
inleveren, omdat u tot de inleverdatum wijzigingen in uw situatie 
door dient te geven op het ROFje.  

Wanneer ontvangt u een nieuw ROFje?
Ruim één week voor de uiterste inleverdatum krijgt u het formu-
lier thuisgestuurd.

Mutatieformulier
Als u geen inkomsten heeft naast uw uitkering, moet u wijzigingen 
in bijvoorbeeld uw woon- of gezinssituatie, uw inkomen of ver-
mogen door geven via een mutatieformulier. Deze krijgt u bij  
aanvang van uw uitkering. U kunt deze ook downloaden via  
www.baanbrekers.org. Ook hierbij moet u eventuele bewijsstuk-

ken meesturen. Het mutatieformulier moet u binnen vijf werk-
dagen na de wijziging inleveren bij Baanbrekers. 

Betaaldatum uitkering
Heeft u werk gevonden? Dan krijgt u een uitkering tot de dag dat 
u begint met uw nieuwe baan. Daarom blijft het belangrijk om 
het laatste ROFje goed in te vullen. De gegevens tot aan de da-
tum van uw werkaanvaarding worden dan verwerkt. Verdient u 
met uw baan minder dan de geldende uitkeringsnorm? Dan kunt 
u een aanvullende uitkering krijgen. In dit geval moet u iedere 
maand het ROFje inleveren.Uw uitkering wordt achteraf betaal-
baar gesteld, uiterlijk op de twaalfde dag van de maand volgend 
op de periode waarop uw ROFje betrekking heeft. Voorbeeld:  
de uitkering van maart wordt uiterlijk op 12 april op uw bank-
rekening bijgeschreven. 

Vakantietoeslag
De vakantietoeslag wordt maandelijks gereserveerd en in juni of 
bij het beëindigen van uw uitkering betaald.

Werk gevonden?
Heeft u werk gevonden? Dan krijgt u een uitkering tot de dag dat 
u begint met uw nieuwe baan. Daarom blijft het belangrijk om het 
laatste ROFje of mutatieformulier goed in te vullen. De gegevens 
tot aan de datum van uw werkaanvaarding worden dan verwerkt. 
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VAKANTIE EN UITKERING
Ontvangt u een uitkering van Baanbrekers en wilt u op vakantie? 
Dan moet u zich aan bepaalde regels houden. 

Hoe lang mag u met vakantie?
•  Maximaal vier weken per kalenderjaar (aaneengesloten periode 

of meerdere korte periodes). Tijdens deze vier weken loopt uw 
uitkering door.

•  Let op: de vakantieperiode van vier weken mag niet aansluiten 
op die van het voorafgaande kalenderjaar.

 
Moet u uw vakantie melden?
•  Geef alle vakanties altijd tijdig door met het vakantiemeld- 

formulier. Dit formulier kunt u opvragen bij Baanbrekers of 
downloaden via www.baanbrekers.org. 

•  Het vakantiemeldformulier moet u uiterlijk één week vóór uw 
vertrek inleveren bij Baanbrekers. 

•  U kunt uw vakantie ook persoonlijk doorgeven aan de informa-
tiebalie van Baanbrekers en ter plekke het formulier invullen.

Bijzondere zaken
•  Valt de inleverdatum van uw ROFje in uw vakantieperiode? Dan 

moet u bij terugkomst alsnog het ROFje inleveren. 
•  Voor u geldt dat de terugkeer van vakantie persoonlijk op de 

eerste werkdag na de vakantie wordt gemeld. Dit kan bij de  
informatiebalie van Baanbrekers. U moet zich hierbij legiti- 
meren. Ook moet u kopieën van tickets of andere bewijsstukken 
overleggen, waaruit de duur van verblijf in het buitenland blijkt.   

Wat gebeurt er als u te lang wegblijft?
•  Blijft u te lang op vakantie in het buitenland? Dan stopt uw uit-

kering.
•  Bent u te laat terug van vakantie? Dan kan uw uitkering worden 

hervat vanaf de datum waarop u zich weer persoonlijk bij Baan-
brekers heeft gemeld. Over de dagen dat u te laat terug bent, 
ontvangt u geen uitkering. Dit is zo geregeld in de wet.

•  Bestaat al veertien dagen of langer geen recht op uitkering? Dan 
moet u na uw terugkeer opnieuw een uitkering aanvragen. De 
uitkering gaat dan in met ingang van de datum van deze nieuwe 
aanvraag.

•  Uw vakantie niet melden, te laat terugkeren na vakantie of te 
laat melden dat u weer terug bent, kan gevolgen hebben voor 
uw re-integratie naar werk. Uw uitkering kan in deze gevallen 
worden verlaagd. En voor het niet tijdig melden van uw vakantie 
of uw terugkeer zal een boete-onderzoek plaatsvinden. 

Bent u verzekerd tegen de ziektekosten?
•  Iedere Nederlander is verplicht zichzelf te verzekeren tegen 

ziektekosten.
•  Het kan zo zijn dat uw zorgverzekeraar niet alle kosten in het 

buitenland vergoedt. Wilt u hier meer over weten? Neem dan 
contact op met uw zorgverzekeraar.

•  Het is altijd verstandig om bij reizen een reisverzekering af te 
sluiten. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met 
uw verzekeraar.
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BIJZONDERE BIJSTAND
Komt u voor kosten te staan die u zelf niet kunt betalen? Dan 
biedt Baanbrekers in een aantal gevallen financiële hulp. Dit ge-
beurt in de vorm van bijzondere bijstand. Iedere inwoner van de 
gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk kan een beroep 
doen op de bijzondere bijstand. Bij de bijzondere bijstand houden 
wij rekening met uw inkomen en uw eventuele vermogen. 

Voor bijzondere bijstand moet er sprake zijn van bijzondere om-
standigheden en van noodzakelijke kosten die u niet vanuit uw 
uitkering hoeft te betalen. Dit kunnen eenmalige en structurele 
kosten zijn. U komt alleen in aanmerking voor bijzondere bijstand 
als u de kosten nergens anders vergoed krijgt. 

Bijzondere bijstand is onder meer mogelijk voor: 
•  Maatschappelijke kosten, bijvoorbeeld bijstand voor de kosten 

van rechtshulp en reiskosten.
•  Te hoge woonkosten.
•  Kosten van medische of sociaal-medische aard. Denk aan 

kosten in verband met een chronische ziekte of beperking, 
dieetkosten, de eigen bijdrage voor de gezinshulp, kosten voor  
 (para-)medische hulpmiddelen en een meer uitgebreide 
dekking tegen ziektekosten via de gemeentepolis/collectieve 
ziektekostenverzekering van Baanbrekers. 

Gemeentelijk minimabeleid
De gemeenten hebben een gemeentelijk minimabeleid.  
Dit beleid heeft onder meer betrekking op:
•  Kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen.
•  Schuldhulpverlening.
•  Het mogelijk maken van deelname aan sport- of sociaal- 

culturele activiteiten.

Meer weten?
Wilt u meer weten over het gemeentelijk minimabeleid? 
Dan kunt u contact opnemen met het zorgloket van uw gemeente:

Gemeente Heusden
Raadhuisplein 16
5151 JH Drunen
T: 073 513 17 89

Gemeente Loon op Zand
Nieuwe Markt 5
5170 EJ Kaatsheuvel
T: 0416 28 91 11

Gemeente Waalwijk
Taxandriaweg 6  
5141 PA Waalwijk
T: 0416 68 34 56
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INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG
In sommige gevallen is het mogelijk dat u recht heeft op een 
jaarlijkse toeslag. Dat kan het geval zijn als u minimaal vijf jaar 
in de bijstand zit of als het inkomen van u en uw eventuele part-
ner in de afgelopen vijf jaar minder was dan 105 procent van de 
voor u geldende bijstandsnorm. De Participatiewet schept moge- 
lijkheden om zo’n toeslag toe te kennen. Zo’n toeslag wordt indi-
viduele inkomenstoeslag genoemd. 

Inwoners van de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk 
kunnen de individuele inkomenstoeslag krijgen als zij aan bepaal-
de voorwaarden voldoen. U hoeft geen uitkering van Baanbrekers 
te ontvangen om hiervoor in aanmerking komen. We vergelijken 
uw inkomen met de bijstandsnorm die voor u zou gelden als u 
wel een uitkering van Baanbrekers zou krijgen. Een individuele 
inkomenstoeslag wordt alleen op aanvraag toegekend. Overigens 
hebben personen met de pensioengerechtigde leeftijd geen recht 
op individuele inkomenstoeslag. 

Baanbrekers vindt het belangrijk dat klanten en minima goed ver-
zekerd zijn tegen ziektekosten. Daarom bieden wij een collectieve 
zorgverzekering: de gemeentepolis aan. Wij werken hiervoor 
samen met VGZ en CZ Groep. Uiteraard zijn kinderen jonger dan 
achttien jaar gratis meeverzekerd. 

Vraagt u bijzondere bijstand aan in ziektekosten die niet worden 
vergoed door uw zorgverzekering? Dan kijken wij of u zich in 
voldoende mate aanvullend heeft verzekerd. Wij gaan er bij de 
beoordeling van het recht op bijzondere bijstand vanuit dat u 
heeft gekozen voor deelname aan de gemeentepolis. Is dit niet 
het geval? Dan kan dit ertoe leiden dat u minder bijzondere bij-
stand ontvangt of dat uw aanvraag voor bijzondere bijstand wordt 
afgewezen.

Meer weten of gebruik maken?
Wilt u meer weten over of gebruik maken van de gemeente- 
polis/collectieve zorgverzekering? Neem dan contact met ons op. 
U ontvangt van ons een aanmeldingsformulier.

GEMEENTEPOLIS/COLLECTIEVE 
ZORGVERZEKERING
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HEFFINGSKORTINGEN
Heffingskortingen zijn kortingen op de te betalen inkomstenbe-
lasting en premie volksverzekeringen. Dit betekent dat u minder 
belasting hoeft te betalen. Afhankelijk van uw persoonlijke situ-
atie heeft u recht op bepaalde heffingskortingen. 

Loonheffingskortingen
Loonheffingskortingen waar u recht op kunt hebben, worden via 
de werkgever of uitkeringsinstantie verrekend met de te betalen 
loonheffing. De loonheffingskortingen zijn: 

•  Algemene heffingskorting.
•  Arbeidskorting.
•  Ouderenkorting.
•  Alleenstaande ouderenkorting. 
•  Jonggehandicaptenkorting.
•  Levensloopverlofkorting.

Overige heffingskortingen
De overige heffingskortingen kunt u zelf aanvragen als u denkt 
daar recht op te hebben: 
•  Inkomensafhankelijke combinatiekorting.
•  Minstverdienendepartnerkorting.

Baanbrekers gaat ervan uit dat u uw heffingskortingen aanvraa-
gt bij de Belastingdienst. Doet u dat niet, dan laat u geld liggen!  
Sterker nog: omdat Baanbrekers ervan uitgaat dat u de heffings-
kortingen ontvangt, worden deze bedragen in mindering gebracht 
op uw uitkering. Wie dus niets aanvraagt, zal minder inkomsten 
hebben. Daarom is het raadzaam om altijd de voor u van toepas-
sing zijnde heffingskortingen aan te vragen. 

Wilt u meer weten over de heffingskortingen? 
Neem dan contact op met de Belastingdienst,
0800 05 43 (BelastingTelefoon) of www.belastingdienst.nl.

FRAUDE EN FRAUDEBESTRIJDING 
Baanbrekers werkt hard aan het opsporen en het bestrijden van 
fraude. Dat is logisch, want fraude is een gevaar voor ons stel-
sel van sociale zekerheid. Dat is het stelsel waarin iedereen in 
onze samenleving bijdraagt aan het onderhoud van mensen die 
(tijdelijk) niet genoeg geld hebben om van te leven. Als iemand 
fraudeert, heeft u er dus ook last van. Daarom let Baanbrekers 
erop dat iedereen zich aan de regels houdt.

Hoe voorkomt u uitkeringsfraude?
Het is voor u misschien niet altijd even duidelijk wanneer u regels 
overtreedt: (onbetaald) werken of studeren, mag dat met behoud 
van uitkering? Heeft samenwonen meteen gevolgen voor de uit-
kering? Over deze en andere vragen kunt u het beste direct con-
tact opnemen met uw inkomensconsulent. U voorkomt daarmee 
problemen. Tips om fraude te voorkomen: geef altijd eerlijk ant-
woord en geef veranderingen altijd direct door. 

Preventie en opsporing van fraude
Baanbrekers wil alleen hulp (denk hierbij aan re-integratie of een 
uitkering) bieden aan personen die daar recht op hebben. Con-
troleren is daarom helaas noodzakelijk. Wij vragen u vaak om ge-
gevens. Die controleren wij ook. Het verzamelen en controleren 
van gegevens kan ook gebeuren zonder dat u daar iets van weet 
of merkt. De controle van gegevens vindt onder meer plaats door 
informatie die wij kunnen raadplegen via het Inlichtingenbureau 
en internet. Als wij zogenoemde heimelijke waarnemingen doen, 
wordt u hiervan achteraf altijd op de hoogte gesteld.

Wat gebeurt er als u heeft gefraudeerd?
Heeft u fraude gepleegd? Dan moet u de te veel ontvangen uit- 
kering terugbetalen. Bovendien krijgt u een boete. Bij zeer ernstige 
fraude komt de zaak zelfs voor de rechter. Uw recht op uitkering 
wordt opnieuw bepaald, maar nu op grond van de juiste gegevens.
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KLACHTEN
Hoewel Baanbrekers haar taken op een klantgerichte manier wil 
uitvoeren, kan het toch gebeuren dat u niet tevreden of zelfs on-
tevreden bent over de manier waarop u door Baanbrekers bent 
behandeld. Dan heeft u alle recht om daarover te klagen. Graag 
zelfs, want uw opmerkingen en klachten zorgen ervoor dat de  
dienstverlening van Baanbrekers verder verbetert. 

Eerst wordt uw klacht intern behandeld. Bent u het niet eens met 
de manier waarop Baanbrekers met uw klacht omgaat? Of vindt 
uw klacht bij Baanbrekers geen gehoor? Dan kunt u de Natio- 
nale Ombudsman inschakelen. De Nationale Ombudsman is een 
onpartijdig en onafhankelijk instituut. De Nationale Ombudsman 
heeft een open oor voor klachten van burgers, maar luistert net zo 
goed naar de overheid. Zo wordt aan beide partijen recht gedaan. 
Daar wordt de burger beter van en de overheid ook.

U kunt een klacht indienen als u vindt dat Baanbrekers zich niet 
juist tegenover u heeft gedragen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 
de volgende situaties:
•  U krijgt geen antwoord op uw brief.
•  U krijgt niet de informatie waarom u heeft gevraagd.
•  U bent onheus bejegend.
•  Er zijn toezeggingen gedaan, die niet worden nagekomen.
•  U bent ontevreden over de geleverde dienst.

U kunt uw klacht het beste indienen door middel van ons klachten-
formulier. Dit formulier sturen wij u op verzoek graag toe. U kunt 
het formulier ook downloaden van onze website: 
www.baanbrekers.org.

BEZWAAR EN BEROEP 
Klachten en bezwaren, ze lijken veel op elkaar. Toch is er een 
duidelijk verschil: 
•  Een klacht gaat vooral over de manier waarop medewerkers van 

Baanbrekers met u omgaan. 
•  Een bezwaar gaat om de beslissingen die Baanbrekers neemt.

Bezwaren
Bent u het niet eens met een beslissing die Baanbrekers over uw 
uitkering heeft genomen? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen 
bij het dagelijks bestuur van Baanbrekers. Dit doet u binnen zes 
weken na de dag waarop de beschikking (dat is de brief over een 
besluit) is verstuurd. In de beschikking staat hoe u een bezwaar-
schrift kunt indienen. Bezwaarschriften moet u opsturen naar het 
dagelijks bestuur van Baanbrekers, Postbus 15, 5140 AA Waalwijk. 

Waartegen kunt u bezwaar maken?
Voordat u bezwaar maakt, kunt u altijd telefonisch contact met 
ons opnemen. Vaak kunnen we samen al veel oplossen. Komen 
we niet tot een oplossing, dan kunt u altijd bezwaar maken. 
U kunt onder meer bezwaar maken als:
•  U bijstand heeft aangevraagd en u krijgt niet (helemaal) wat u 

ons heeft gevraagd.
•  Baanbrekers minder uitkeert, dan wat er in het besluit staat.
•  Baanbrekers iets anders uitvoert, dan wat er in het  

besluit staat. 
•  U het oneens bent met het besluit om een verlaging op  

te leggen.
•  U het oneens bent met het besluit om (een deel van) uw  

uitkering terug te vorderen.

U bent het niet eens met de uitspraak. Wat nu? 
Het dagelijks bestuur van Baanbrekers beslist op uw bezwaar-
schrift. Als u het met deze beslissing niet eens bent, kunt u in 
beroep gaan bij de rechtbank in Breda. Daarna kunt u even-
tueel in beroep gaan bij de Centrale Raad van Beroep in Utrecht.  
De adressen van deze instanties staan in de brieven die u er in 
zo’n geval over krijgt.
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KLANTENPARTICIPATIE
Wij willen werken aan continue verbetering van onze dienst-
verlening. Het peilen van meningen, het actief meedenken van 
klanten en andere relaties is daarbij natuurlijk onontbeerlijk. Dat 
gebeurt onder meer door klantenparticipatie. Dit is een onafhan-
kelijk en onpartijdig forum, waar Baanbrekers nieuw te vormen 
beleid aan voorlegt. Dit forum brengt gevraagd en ongevraagd ad-
vies uit aan Baanbrekers. Doelen van klantenparticipatie zijn:   
•  Het uitwisselen van informatie.
•  Het signaleren van behoeften en knelpunten ten aanzien van 

beleid en uitvoering. 
•  Het vertegenwoordigen van de belangen van alle huidige en 

toekomstige klanten van Baanbrekers.   

Er is een onafhankelijk voorzitter en acht leden. Vijf van hen zijn 
zelf klant van Baanbrekers. Zij zijn dus de ‘ervaringsdeskundigen’. 
De overige drie leden zijn vertegenwoordigers van diverse maat-
schappelijke instellingen en organisaties. 

Het forum is er nadrukkelijk niet voor de behandeling van indivi-
duele klachten van klanten. De leden houden zich bezig met de 
grote lijnen, met het uitgestippelde beleid en met het signaleren 
en aanpakken van knelpunten. Ze willen graag worden gevoed 
met uw signalen uit de praktijk. Pas dan kan het forum actie 
ondernemen. Het forum zet zich in om de situatie van de klanten 
van Baanbrekers te verbeteren. Dit gebeurt binnen de wettelijke 
mogelijkheden. Wie de leden van het forum iets wil laten weten 
met betrekking tot ervaringen met Baanbrekers, kan altijd contact 
opnemen.

Hoe kunt u het forum bereiken?
Het forum is via de post en via e-mail bereikbaar. 

Klantenparticipatie Baanbrekers
Postbus 15
5140 AA Waalwijk
E-mail: wwbkamer@baanbrekers.org

AFKORTINGEN
Helaas kan het niet anders: als we het over wet- en regelgeving 
hebben, werken we vaak met afkortingen. Graag willen we wat 
meer duidelijkheid scheppen in de wirwar aan afkortingen.  
Daarom treft u hierbij een handige lijst aan, waarbij achter elke 
afkorting de betekenis staat.

AB Algemeen bestuur Baanbrekers. 
Akw Algemene kinderbijslagwet.
Anw Algemene nabestaandenwet.
Aow Algemene ouderdomswet.
Awb Algemene wet bestuursrecht.
Bbz 2004 Bijstandsbesluit zelfstandigen.
DB Dagelijks bestuur Baanbrekers.
IOAW  Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk  

arbeidsongeschikte werkloze werknemers. 
IOAZ  Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk  

arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen. 
IOW Wet inkomensvoorziening oudere werklozen
ROFje Rechtmatigheidsonderzoeksformulier
SVB Sociale Verzekeringsbank.
SZW Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
WAO Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.
WIA Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.
Wmo Wet Maatschappelijke Ondersteuning.
WSF Wet Studiefinanciering
WTOS  Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en 

schoolkosten
WW Werkloosheidswet.
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MEER WETEN? 
Wilt u meer weten over Baanbrekers en haar taken en verant-
woordelijkheden? Breng dan eens een bezoekje aan onze web-
site: www.baanbrekers.org. Contact opnemen met uw contact-
persoon van Baanbrekers kan natuurlijk ook. Wilt u meer weten 
over specifieke onderwerpen? Dan kunt u via onze website fold-
ers en brochures downloaden. Verder ontvangt u van ons regel-
matig Baanbrekers Actueel. In deze nieuwsbrief brengen wij u op 
de hoogte van actuele onderwerpen. 

CONTACT
Bezoekadres:
 Baanbrekers
 Zanddonkweg 14
 5144 NX Waalwijk

Postadres:
 Postbus 15
 5140 AA Waalwijk
 T: 0416 67 10 00
 E: info@baanbrekers.org
 I: www.baanbrekers.org

Openingstijden en spreekuur
Baanbrekers heeft elke werkdag een telefonisch spreekuur van 10 
tot 12 uur. U kunt ook langskomen bij Baanbrekers. De openings- 
tijden zijn van 9 tot 17 uur. Wilt u uw eigen contactpersoon 
spreken? Dan verzoeken wij u met hem/haar vooraf een afspraak 
te maken. Voor algemene zaken kunt u zich melden bij de infor-
matie- en adviesbalie. 
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NOTITIES
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