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BAANBREKERS ACTUEEL – ZOMER 2016 
Aan de inhoud van Baanbrekers Actueel kunt u geen rechten ontlenen. 

> Gezocht: leden voor de Participatieraad 
 
Baanbrekers en de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk vinden cliëntenparticipatie op 
het gebied van meedoen, werk en inkomen erg belangrijk. Dit zorgt voor betrokkenheid bij en 
inspraak in de vorming, de uitvoering en de evaluatie van het beleid van Baanbrekers. Daarom is 
een Participatieraad opgericht. Onlangs is de voorzitter van deze raad benoemd. Nu zijn wij op zoek 
naar zeven tot negen leden voor de Participatieraad. Wilt u meer weten over deze vacatures? Kijk 
dan op www.baanbrekers.org of stuur een mailbericht naar participatieraad@baanbrekers.org.  
U kunt ook contact opnemen met Eric van Agt, manager Inkomensondersteuning, 0416 67 10 50. 

> Even geduld a.u.b. 
 
Steeds meer mensen kloppen bij Baanbrekers aan voor een uitkering. Het toegenomen aantal 
uitkeringsaanvragen zorgt ervoor dat de inkomensconsulenten van Baanbrekers het extra druk 
hebben. Hoewel wij er alles aan doen om aanvragen zo snel mogelijk af te handelen, kan het 
tegenwoordig langer duren voordat een uitkeringsaanvraag is afgehandeld. Dit is zo omdat wij 
zorgvuldig te werk willen en moeten gaan. Wij blijven nog steeds binnen de termijnen die in de wet 
zijn vastgelegd en verzoeken u om even geduld te hebben. Bedankt voor uw begrip! 

 
Taaleis en taaltoets gelden voor iedereen 
 
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 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.  

 

> Wat houdt de inlichtingenplicht in? 
 
Baanbrekers ontvangt regelmatig vragen over de inlichtingenplicht. Graag zetten we voor u op een rij 
wat die inlichtingenplicht voor u inhoudt. Mocht u zich niet aan de inlichtingenplicht houden, dan kunt 
u een boete krijgen. 

 Ontvangt u van ons rechtmatigheidsonderzoeksformulieren (ROFjes)? Dan vult u deze elke   
maand  volledig en juist in. U ondertekent het formulier en levert het voor de aangegeven datum 
in. 
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 Ontvangt u van ons geen ROFjes? Dan moet u wijzigingen die van belang zijn voor het recht op 
uitkering binnen vijf werkdagen na de wijziging doorgeven via een mutatieformulier. De volgende 
wijzigingen moet u altijd doorgeven: 
o Wijziging in uw adres. 
o Wijziging in uw gezinssituatie. 
o wijziging in uw inkomen of het inkomen van uw partner. 
o Wijziging van het aantal personen dat op uw adres woont.   
o Wijziging in uw vermogen, het vermogen van uw partner of het vermogen van een kind 

jonger dan achttien jaar 

 U werkt mee aan heronderzoeken. Hierbij bekijken wij of u nog recht heeft op een uitkering en of 
u nog het juiste bedrag krijgt. 

 Gaat u vrijwilligerswerk doen of een opleiding volgen? Dan geeft u dit meteen aan ons door. 

 Gaat u naar het buitenland? Dan geeft u dit door via het vakantiemeldingsformulier, uiterlijk één 
week voorafgaand aan uw vertrek. U mag niet langer dan vier weken per jaar naar het buitenland. 
Meld uw terugkeer van vakantie altijd persoonlijk op de eerste werkdag na uw vakantie. Dit kan 
bij de informatiebalie van Baanbrekers. 

 

> Regels rondom vakantie  
 
De vakantieperiode staat voor de deur. 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 vooraf 
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 in het buitenland 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. 

 

> Uitkeringen gaan omhoog  
 
De uitkeringen gaan op 1 juli a.s. iets omhoog. Voor de meest actuele uitkeringsbedragen verwijzen 
wij u graag naar onze website: www.baanbrekers.org. 

 

> Voorzitter Participatieraad is benoemd  
 
De eerste voorzitter van de Participatieraad van Baanbrekers is onlangs benoemd. Zijn naam is Cor 
Huibers. De nieuwe voorzitter brengt veel kennis en ervaring met zich mee op het gebied van werk, 
inkomen en meedoen. Jarenlang hanteerde hij immers de voorzittershamer van de WWB-
klantenkamer in de Langstraat. “Wij zijn erg blij dat Cor als voorzitter van de Participatieraad aan de 
slag gaat”, licht Eric van Agt, manager inkomensondersteuning en secretaris van de Participatieraad 
van Baanbrekers toe. “Cor kan namelijk op een positief-kritische manier meedenken over alles 
waarmee Baanbrekers bezig is. Dat komt onze dienstverlening aan de klanten alleen maar ten goede.” 
De voorzitter van de Participatieraad is bereikbaar via de e-mail: participatieraad@baanbrekers.org.  
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