
BAANBREKERS ACTUEEL – zomer 2015 

> Tweede Talentenbeurs Talent2Work erg succesvol 
 
De tweede Talentenbeurs van Baanbrekers was erg succesvol. Ruim tweehonderd werkzoekenden 
brachten onlangs een bezoek aan dit evenement in de Voorste Venne in Drunen. Hier konden zij direct 
in contact komen met lokale en regionale werkgevers. Ook was er de mogelijkheid om het CV te laten 
verbeteren door de CV-dokters. Verder konden zij leren een zogenoemde elevator pitch te houden, 
werden zij bijgepraat over de mogelijkheden van vrijwilligerswerk in de wijk, kregen ze informatie 
over het maatjesproject en over het (weer) aan de slag gaan als je een beperking hebt. Uiteraard 
konden de talenten reageren op de tachtig betaalde vacatures op de vacaturewanden, de ruim veertig 
vrijwilligersvacatures en de ongeveer twintig werkervaringsplekken. 
 

 
 

> Starten met een eigen bedrijf vanuit een uitkering? 
 
Voor Baanbrekers zijn zelfstandige ondernemers van groot belang. Zij zorgen immers mede voor 
economische levendigheid in ons werkgebied. Ondernemers zorgen voor werkgelegen-heid en voor 
een economisch gezonde situatie. Personen met een bijstandsuitkering kunnen ook vanuit hun 
uitkering starten als ondernemer. Hiervoor bestaat de Bbz-regeling (Besluit bijstandsverlening 
zelfstandigen). 
 
Starten van eigen bedrijf 
Werkzoekende talenten die voor zichzelf onvoldoende kansen zien op de arbeidsmarkt, kunnen er 
verstandig aan doen om zich te oriënteren op de mogelijkheden om met een eigen bedrijf te starten. 
Op die manier werk je er helemaal zelf aan om uit de uitkering te komen. Hierbij kun je door 
Baanbrekers worden ondersteund aan de hand van de Bbz-regeling. Deze regeling stimuleert onder 
meer het starten van een eigen bedrijf. 
 
Meer weten?  
Meer weten? Neem dan contact op met Marina Luysterburg, 0416 67 100 00 of 
marinaluysterburg@baanbrekers.org.  

 

> Regels rondom vakantie en verblijf in het buitenland 

 
De vakantieperiode komt er weer aan. Graag brengen we de regels rondom vakantie en verblijf in het 
buitenland bij u onder de aandacht. U mag maximaal 28 dagen per kalenderjaar met behoud van 
uitkering op vakantie of in het buitenland verblijven. U moet elke vakantie (hoe kort ook) altijd aan 
ons doorgeven. Dit kan met het vakantiemeldingsformulier. Dit formulier ligt voor u klaar bij 
Baanbrekers. Het staat ook als download op www.baanbrekers.org. Meerdere korte vakanties tellen 
we bij elkaar op om te beoordelen of u binnen de periode van 28 dagen blijft.  
 
Bent u terug van vakantie of uw verblijf in het buitenland? Meld dit dan de eerstvolgende werkdag 
persoonlijk bij onze balie. Als u samen met uw partner op vakantie bent geweest, dan moet uw 
partner zich ook persoonlijk melden. Bij de melding moet u uw legitimatiebewijs en bewijsstukken van 
uw vakantieduur laten zien. Denk hierbij aan een vliegticket en stempels in uw paspoort. Mocht u zich 
niet (tijdig) persoonlijk terugmelden van uw vakantie, dan kan dat gevolgen hebben voor uw recht op 
uitkering. Ook kunt u een boete krijgen. 
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> Collectieve zorgverzekering 
 
Al veel mensen met een  smalle beurs doen mee met de collectieve zorgverzekering (gemeentepolis). 
Het goed verzekerd zijn was al belangrijk. Maar het wordt nog belangrijker. Vanaf 2016 worden 
medische kosten namelijk niet meer vergoed door de bijzondere bijstand. Omdat de eigen 
verantwoordelijkheid steeds belangrijker wordt in onze samenleving, gaat Baanbrekers er voortaan 
vanuit dat u zich goed tegen medische kosten verzekert. Om u tegemoet te komen, wordt er een forse 
bijdrage gegeven om de premie van de collectieve zorgverzekering  en het pakket van de 
gemeentepolis voor u interessant te maken en te houden. Meer weten? Kijk dan op 
www.gezondverzekerd.nl. Baanbrekers plaatst rond november informatie over de gemeentepolis 
2016 op www.baanbrekers.org. 
 

> Wat is de tegenprestatie in de Participatiewet? 
 
Met de op 1 januari jl. ingevoerde Participatiewet is ook de tegenprestatie ingevoerd. Dit wil zeggen 
dat u zelf iets moet terugdoen 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 vrijwilligerswerk 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.  
Meer weten? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij Baanbrekers. 
 

> Ga mee op rondleiding met Talent2Work! 

 
Talent2Work laat talent werken. Werkzoekenden brengen wij in direct contact met werkgevers. Het 
doel? Nieuwe werkrelaties tot stand brengen. Daarbij houden we rekening met de bijzondere en 
persoonlijke omstandigheden van betrokkenen. Om het contact tussen werkzoekende en werkgevers 
tot stand te brengen, gaan we regelmatig op rondleiding bij bedrijven. Is dit ook iets voor u? Kijk dan 
op www.baanbrekers.org voor ons rondleidingenoverzicht of neem contact op met uw werkmakelaar. 

 

> Toeslag alleenstaande ouder 
 
U bent in 2015 een uitkering gaan ontvangen en alleenstaande ouder? 
Ontvangt u een Participatiewetuitkering sinds 1 januari 2015? En komt u niet in aanmerking voor het 
verhoogde kindgebonden budget van de Belastingdienst? Dan komt u mogelijk sinds 1 juli jl. in 
aanmerking voor een toeslag alleenstaande ouder via de bijzondere bijstand. Vraag dan een 
aanvraagformulier aan bij uw inkomensconsulent. Let op: bij uw aanvraag moet u wel de 
afwijzingsbeschikking van de Belastingdienst voegen. 
 
U bent alleenstaande ouder en ontvangt in 2015 op grond van het overgangsrecht een toeslag van 
20% op uw uitkering? 
Omdat u op 31 december 2014 een uitkering ontving en sinds 1 januari 2015 niet in aanmerking kwam 
voor het verhoogde kindgebonden budget, is uw uitkering tot 1 januari 2016 verhoogd met een 
toeslag van 20% per maand. Komt u vanaf 1 januari 2016 ook niet in aanmerking voor het verhoogde 
kindgebonden budget? Dan komt u mogelijk vanaf 1 januari 2016 in aanmerking voor een toeslag 
alleenstaande ouder via de bijzondere bijstand. Vraag dan een aanvraagformulier aan bij uw 
inkomensconsulent. Let op: bij uw aanvraag moet u wel de afwijzingsbeschikking van de 
Belastingdienst voegen. 
 

> Uitkeringen zijn licht gestegen 
 
De uitkeringen zijn onlangs licht gestegen. De meest actuele uitkeringsbedragen vindt u op onze 
website: www.baanbrekers.org.  
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