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Groepsbijeenkomst



• Baanbrekers werkt voor de gemeenten Heusden, Loon op 
Zand en Waalwijk

• Baanbrekers voert de Participatiewet uit

• Team van inkomensconsulenten & werkmakelaars

• Matchers & accountmanagers

Kennismaken



• Bijstand is onderdeel van de Participatiewet. Hierin staat 
voorop dat mensen zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen 
inkomen en hun welzijn

• Mensen die een uitkering aanvragen, moeten aantonen dat 
ze alles gedaan hebben om werk te vinden

• Baanbrekers voert de wetgeving voor de bijstand en Sociale 
werkvoorziening uit en ondersteunt mensen die actief 
solliciteren. We nemen het solliciteren en vinden van werk 
echter nooit uit handen!

• Bijstand is een tijdelijke (aanvullende) inkomensvoorziening

• Wat betekent dit voor u?

Baanbrekers & Participatiewet



In de Participatiewet staat:

• U solliciteert op al het werk dat passend is, ongeacht 
opleidingsniveau, salaris en contractvorm

• U solliciteert op deeltijdwerk, uitzendwerk en werk van korte 
duur

• U zoekt werk zowel binnen als buiten uw regio
Maximale reistijd is 3 uur per dag

• U regelt zaken als kinderopvang, huisdieren en vervoer zodat 
dit geen probleem vormt om te gaan werken

Randvoorwaarden



• U moet minimaal 20 gerichte en reële sollicitatieactiviteiten 
(5 per week) verrichten

• Vermeld uw sollicitaties op het sollicitatieoverzicht

• U dient na de inspanningsperiode minimaal 3 passende 
functies voor u zelf te hebben geselecteerd naast uw 
wensberoep

• U gaat deelnemen aan het Transferium, 
Werkervaringsplaatsen en Mobiliteitscentrum

Opdrachten inspanningsperiode



• Het inloopspreekuur is elke week aansluitend aan de 
bijeenkomst Baan op eigen kracht

• Tijdens het inloopspreekuur zijn een tweetal werkmakelaars 
aanwezig

• Als u problemen heeft met uw sollicitatie-opdrachten, dan 
kunt u hierbij ondersteuning krijgen

• Bent u op dit moment (gedeeltelijk) niet beschikbaar voor de 
arbeidsmarkt? Dan dient u hiervan altijd schriftelijke 
bewijsstukken te overleggen van professionals of instanties

Inloopspreekuur





Voorbeelden!

• In 2016 zijn er ruim 500 kandidaten gestart met betaald werk

• Groot aantal werkgevers waarmee we contact hebben van 
Midden en Klein Bedrijf tot grote werkgevers als bijvoorbeeld 
Efteling en DocData

• Een grote verscheidendheid aan banen in alle voorkomende 
branches

• Hoge duurzaamheid (langer dan zes maanden) bij gestarte 
kandidaten



Onze instrumenten

• Begeleiding door een matcher

• Maatjesproject

• Talent2work

• (Interne) werkervaringsplaatsen

• Transferium en Mobiliteitscentrum



• Diagnose-instrument

• In beeld

• IDU-model

Wat is het Transferium?

Instroom Doorstroom Uitstroom Werk



• Naast het zelfstandig solliciteren krijgt u gedurende minimaal 
4 weken elke week 5 dagdelen werk aangeboden onder 
begeleiding van een werkmeester en werkmakelaar

• Er wordt voor u dan een diagnose opgesteld zodat 
Baanbrekers weet wat u wel en niet kunt om uw kansen op 
betaald werk te vergroten. U volgt daarnaast wekelijks 
één dagdeel training (mobiliteitscentrum) bij twee 
werkmakelaars

• Wekelijks komen er matchers om inzage te geven in de 
huidige vacatures

Wat is het Transferium? (2)



• Vanuit het Transferium wordt gekeken of u ‘doorstroomt’ 
naar een van de (interne) werkervaringsplaatsen om uw kans 
op werk te vergroten. U ontvangt na deelname een certificaat

Wat is het Transferium? (3)

Doorstroom



• Weet u hoe u een goede passende CV kunt opstellen

• Heeft u zicht op uw persoonlijke mogelijkheden, kansen op de 
arbeidsmarkt en basis Participatiewet

• Bent u in staat vacatures te beoordelen en een goede 
sollicitatiebrief te schrijven

• Weet u hoe u werkgevers (telefonisch) kunt benaderen

• Bent u in staat goede sollicitatiegesprekken te voeren

• Wordt netwerken een vanzelfsprekend onderdeel bij het  
solliciteren

• Kunt u een goede elevator pitch uitvoeren

• Weet u hoe u speeddates, rondleidingen en proefperiodes 
het beste kunt aanpakken

Doel Mobiliteitscentrum



Wat kunt u van ons verwachten?



• Gebruik de folder info solliciteren van Baanbrekers

• Websites als indeed, Nationale vacaturebank

• Netwerken; bijeenkomsten, vrienden & familie

• Uitzendbureaus; via de website inschrijven en reageren op 
vacatures

• Open sollicitaties; door afgeven van uw CV op 
industrieterreinen of andere bedrijven in de regio

TipsTips



• Het kan zijn dat u niet alleen werk nodig heeft. Zo heeft u 
mogelijk ook begeleiding nodig bij andere zaken die 
betrekking hebben op uw thuissituatie. Denk hierbij aan 
schuldhulpverlening, problemen met uw huisvesting, uw 
medische klachten etc. Mocht dit zo zijn, dan verwacht 
Baanbrekers van u dat u naar de instelling gaat waar u kunt 
worden geholpen

• Mocht u dat niet zelfstandig of met hulp van familie of 
vrienden kunnen, dan verwijst Baanbrekers u door naar 
bijvoorbeeld maatschappelijk werk

Sociale kaartSociale kaart





• Indien u geen werk heeft gevonden dient u zich terug te 
melden na de inspanningsperiode op data van de 
meldingsbrief

• Indien u zich niet terugmeldt na afloop van uw zoekperiode, 
kan dit consequenties hebben voor uw uitkering

• De werkintake vindt plaats na vier weken. Zijn uw sollicitatie 
inspanningen onvoldoende dan heeft dit consequenties voor 
uw uitkering

• Tijdens de werkintake krijgt u een beschikking mee voor 
deelname aan het Transferium

Terugmelden & werkintake Terugmelden en werkintake



U dient mee te nemen: 

• De ingevulde evaluatielijst sollicitatievaardigheden

• Uw aangepaste CV

• Overzicht van uw sollicitatie-activiteiten 

• Geprinte bewijsstukken van uw sollicitatie-activiteiten als 
verzonden e-mails, bevestigingsmails, uitnodigingsbrieven en 
ontvangstbevestigingen

Documenten werkintake Documenten werkintake



• Stel ze nu!

• Of bekijk onze website: www.baanbrekers.org

• Volg ons op Twitter: @baanbrekers

• Like ons op Facebook: facebook.com/baanbrekers.org

• Stuur een e-mail: info@baanbrekers.org

• Of bel: 0416 67 10 00

Vragen?Vragen?

http://www.baanbrekers.org/
http://www.facebook.com/baanbrekers.org
mailto:info@baanbrekers.org

