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> Baanbrekers verzorgt voor derde keer een Talentenbeurs
Baanbrekers verzorgt op donderdag 7 april a.s. voor de derde keer een Talentenbeurs. Het centrale
thema van dit Talent2Workevenement is ‘Stop met solliciteren. Ga werken!’. In de Voorste Venne in
Drunen komen van 12:45 uur tot 16:30 uur werkzoekende talenten in direct contact met lokale en
regionale werkgevers. Het doel van de middag is ervoor te zorgen dat werkzoekenden hun talent
aanscherpen en kansen op werk verzilveren. De Talentenbeurs is voor alle werkzoekenden van de
gemeente Heusden, Loon op Zand en Waalwijk gratis toegankelijk.
Prikkelende aanpak
Na twee eerdere succesvolle Talentenbeurzen heeft Baanbrekers dit jaar gekozen voor een extra
prikkelende aanpak. Ralph Kolen – bekend van de workshops ‘Stop met solliciteren, ga werken’ – is de
gastheer van de middag. Hij kan alle aanwezigen veel leren over hoe je jezelf actief en effectief
presenteert naar een nieuwe baan. Zeker in deze tijd van een aantrekkende economie zijn er steeds
meer vacatures in de Langstraat. Voor alle werkzoekende talenten is het dus een uitstekend moment
om op jacht te gaan naar werk.

Op zoek naar mensen
Tijdens de Talentenbeurs zijn er lokale en regionale werkgevers aanwezig. Deze werkgevers zijn op
zoek naar mensen die aan de slag willen. Ook worden er veel vacatures gepresenteerd. Denk hierbij
aan vacatures in branches zoals transport en logistiek, groen, productie, callcenter, administratie en
horeca. Natuurlijk biedt Baanbrekers verschillende workshops aan. Denk hierbij aan jezelf
presenteren, netwerken met werkgevers, verbeteren van uw CV, maar ook aan ondersteuning bij het
ontzorgen van werkgevers of meedoen in de wijken. Ten slotte staan arbeidsmarktprofessionals en
werkgevers werkzoekende talenten graag te woord en delen zij nuttige tips en adviezen.
Meer weten?
Meer informatie over de Talentenbeurs is te vinden op www.baanbrekers.org. Heeft u vragen of
opmerkingen? Stuur dan een bericht naar talent2work@baanbrekers.org.

> Taal is een succesfactor voor werk
Wie sinds 1 januari 2016 voor een bijstandsuitkering bij
Baanbrekers aanklopt, moet zich kunnen redden in de Nederlandse
taal. Dit is het gevolg van de Wet taaleis en het Besluit taaltoets
Participatiewet. Nieuwe aanvragers moeten het Nederlands kunnen
spreken, schrijven, begrijpen en verstaan op het eindniveau van de
basisschool. Wie de Nederlandse taal nog niet goed machtig is,
moet er alles aan doen om de taal alsnog onder de knie te krijgen.
Niet vrijblijvend
Nieuwe aanvragers moeten kunnen aantonen dat zij voldoen aan de
Wet taaleis. Dit kunnen zij doen door een (inburgerings)diploma van een in Nederland erkende
Nederlandse opleiding te overleggen of een schoolrapport, waaruit blijkt dat zij minimaal acht jaar
Nederlands onderwijs hebben gevolgd. Kunnen deze documenten niet worden getoond, dan krijgt de
aanvrager te maken met een taaltoets. Ook worden er cursussen aangeboden om het niveau van de
taalbeheersing op het basispeil te krijgen. De taaleis is namelijk geen vrijblijvend iets, maar een
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verplichting. Wie niet aan deze plicht voldoet, moet er alles aan doen om de Nederlandse taal alsnog
onder de knie te krijgen. Vanaf 1 juli 2016 is de Wet taaleis voor alle klanten met een
bijstandsuitkering van toepassing.
Succesfactor
Mensen die een beroep doen op de Participatiewet (bijstand) moeten er alles aan doen om zo snel
mogelijk uit die bijstand te stromen. Het beheersen van de Nederlandse taal is volgens de regering
een belangrijke succesfactor om uit de bijstand te komen en om deel te nemen aan het arbeidsproces
in Nederland. Verder is voldoende beheersing van het Nederlands een belangrijke voorwaarde om
scholing te kunnen volgen, waarmee de kansen op de arbeidsmarkt worden vergroot.

> 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.
Terug? Dan melden!
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.

> Gezocht: voorzitter en leden voor de Participatieraad
Het Dagelijks Bestuur van Baanbrekers is op zoek naar
een onafhankelijk voorzitter en zeven tot negen leden
voor de Participatieraad. De voorzitter maakt samen
met de Participatieraadleden werk van onze
cliëntenparticipatie. De gemeenten Heusden, Loon op
Zand en Waalwijk vinden cliëntenparticipatie op het
gebied van meedoen, werk en inkomen erg belangrijk.
Dit zorgt voor betrokkenheid en inspraak in de
vorming, de uitvoering en de evaluatie van het beleid
van Baanbrekers. Daarom is een Participatieraad
opgericht. Deze raad bestaat uit minimaal zeven en
maximaal negen personen. Meer info op
www.baanbrekers.org.

> 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.
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