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> Goed verzekerd met de Gemeentepolis
De gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk en Baanbrekers vinden het belangrijk
dat mensen met een klein inkomen goed verzekerd zijn tegen zorgkosten. Net zoals
voorgaande jaren kunnen alle inwoners van Heusden, Loon op Zand en Waalwijk met een
inkomen tot 120% van het sociaal minimum in 2018 meedoen met de Gemeentepolis.
Hiervoor werken we samen met de zorgverzekeraars CZ en VGZ. Meedoen levert voor
minima een financieel voordeel op.
Keuze voor een aanvullende verzekering
Bij beide zorgverzekeraars kan naast de basisverzekering worden gekozen uit drie
aanvullende pakketten. Kijk op www.gezondverzekerd.nl welke pakketten dit zijn. De meest
uitgebreide pakketten zijn vooral bedoeld voor personen die hoge zorgkosten verwachten.
Of voor personen die chronisch ziek of gehandicapt zijn.
De hoogte van de premie
De premie van de Gemeentepolis staat op www.gezondverzekerd.nl. Meedoen met de
Gemeentepolis levert een financieel voordeel op. Deze bestaat uit een collectiviteitskorting
en een korting op de prijs van de aanvullende verzekering. Het financiële voordeel is in de
getoonde premies verwerkt.
Wie kunnen deelnemen aan de Gemeentepolis?
Wie voor de Gemeentepolis in aanmerking wil komen, moet aan de volgende voorwaarden
voldoen:
 U woont in de gemeente Heusden, Loon op Zand of Waalwijk.
 Uw netto inkomen is minder dan 120% van het sociaal minimum (zie
www.baanbrekers.org voor een overzicht).
 U bent verzekerd bij CZ of VGZ en maakt al gebruik van de Gemeentepolis, of u stapt
per 1 januari over naar één van deze twee zorgverzekeraars. U moet dat dan wel
vóór 1 januari 2018 regelen.
 Vermogen is voor de gemeentepolis niet van belang. Uw eventuele vermogen staat
deelname aan de gemeentepolis niet in de weg.
Ik heb al een Gemeentepolis, wat moet ik nu doen?
Heeft u al een Gemeentepolis? Dan hoeft u zich niet opnieuw aan te melden. Wél moet u
een eventuele wijziging van het pakket doorgeven.
Uw ziektekosten en bijzondere bijstand
Bijzondere bijstand in medische kosten is maar in een zeer beperkt aantal situaties mogelijk.
In de beleidsregels bijzondere bijstand staat dat kosten die niet (deels) door de
basiszorgverzekering worden vergoed in beginsel ook niet in aanmerking komen voor
bijzondere bijstand. Wij gaan ervan uit dat u zich voldoende aanvullend verzekert.
Meer weten?
Meer informatie over de Gemeentepolis vindt op www.baanbrekers.org.
U kunt ook contact opnemen met uw contactpersoon bij Baanbrekers: 0416 67 10 00.
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> Wat houdt de inlichtingenplicht in?
Baanbrekers ontvangt regelmatig vragen over de inlichtingenplicht. Hieronder zetten wij op
een rij wat de inlichtingenplicht voor u inhoudt. Houdt u zich niet aan deze plicht? Dan kunt
u een boete krijgen.
 Ontvangt u van ons rechtmatigheidsonderzoeksformulieren (ROFjes)? Dan vult u
deze elke maand volledig en juist in. Onderteken het formulier en lever het voor de
aangegeven datum in.
 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 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 met behoud van uw uitkering. Verblijft u langer dan vier
weken per jaar in het buitenland? Dan heeft dit gevolgen voor uw uitkering. Meld uw
terugkeer van vakantie altijd persoonlijk.

> Vacaturecafé bij Baanbrekers
Bij Baanbrekers aan de Zanddonkweg 14 in Waalwijk wordt elke laatste donderdag van de
maand het vacaturecafé gehouden. Werkzoekende talenten kunnen dan in een
ongedwongen sfeer het gesprek aanknopen met de matchers van Baanbrekers. Op deze
manier krijgen zij te horen welke vacatures er allemaal zijn. Ook zijn er uitzendbureaus
aanwezig die kandidaten zoeken voor hun vacatures. Samen kunnen we ervoor zorgen dat er
steeds meer mensen een plekje vinden op de reguliere arbeidsmarkt. Iedereen die op zoek is
naar werk is welkom. U kunt zich via uw werkmakelaar aanmelden voor het vacaturecafé.
Meer weten?
Neem dan contact op met uw werkmakelaar van Baanbrekers.

> Uitkeringen gaan iets omhoog
De uitkeringen gaan op 1 januari a.s. iets omhoog. Binnenkort kunt u de nieuwe
uitkeringsbedragen bekijken op www.baanbrekers.org. In dit overzicht treft u de
uitkeringsbedragen aan voor de Participatiewet, de IOAW en de IOAZ. Voor de duidelijkheid
vermelden we zowel de oude bedragen van 2017, als de nieuwe bedragen van 2018.
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