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> Snellere hulp aan kleine ondernemers in nood met SOLO 
 
Kleine ondernemers kunnen in de startfase, de doorstartfase, bij ‘zwaar weer’ en in de stopfase van 
hun bedrijf voor financiële hulp aankloppen bij Baanbrekers. Hierbij doen deze ondernemers een 
beroep op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). De meldingsprocedure voor de Bbz is 
eigentijdser, sneller en ondernemersvriendelijker gemaakt. Wij werken voortaan namelijk met 
SOLO, het Sociaal Ondernemers Loket Online. 
 
Baanbrekers helpt ondernemers 
Elk jaar helpt Baanbrekers met de Bbz-regeling tussen de veertig en vijftig ondernemers met een 
tijdelijke uitkering of een rentedragend bedrijfskapitaal. Behalve financiële hulp worden er ook 
adviezen gegeven. Dit moet er toe leiden dat er voor het bedrijf perspectief is op een levensvatbare 
bedrijfsvoering. “Door ondernemers op deze manier te helpen, voorkomen we onnodige instroom in 
de Participatiewet”, vertelt manager inkomensondersteuning Eric van Agt. “Ook maken we het zo 
mogelijk dat uitkeringsgerechtigden met een steuntje in de rug een eigen bedrijf kunnen beginnen.” 
Tot op heden moesten ondernemers de Bbz-melding altijd op papier indienen. “Wij vonden dat niet 
meer bij deze tijd passen. Vooral ondernemers zijn er aan gewend om digitaal te communiceren met 
hun bank, hun klanten en de belastingdienst. Dat was voor ons de aanleiding met SOLO te gaan 
werken. SOLO is ontwikkeld door Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf. Wij behoren tot de eerste 
dertig gebruikers van deze vernieuwde meldingsprocedure.” 

 
> Baanbrekers helpt meer vergunningshouders aan het werk 

 
Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat slechts één op de tien asielzoekers 
met een verblijfsvergunning betaald aan het werk is na tweeënhalf jaar. “Dat is schrikken, want in 
de Langstraat is dat heel anders”, vertelt Frank Pijnenburg, manager Re-integratie & Participatie. 
“Wij hanteren een compleet andere aanpak om deze talenten aan de slag te helpen. Deze aanpak 
zorgde de afgelopen twee jaar voor een uitstroompercentage van 66 procent. Daar mogen we dus 
best tevreden over zijn.” 
 
In 2016 en 2017 hebben in totaal 150 van de 309 vergunninghouders de HOB-aanpak ervaren. “Van 
hen zijn er zo’n 100 betaald aan het werk gegaan bij reguliere werkgevers. Het uitstroompercentage is 
dus zo’n 66 procent van de mensen die we in traject hebben gehad tot nog toe. Van de totale 
doelgroep is het 32 procent. Tot 2016 was ons uitstroomcijfer zo’n zes procent.” 

 

> Uitkering aangevraagd? Dan nog sneller geholpen 

 
Wie tegenwoordig bij Baanbrekers aanklopt, wordt nog sneller geholpen. De week na het melden 
voor een uitkering, volgen kandidaten al de informatieve en stimulerende groepsbijeenkomst ‘Baan 
op eigen kracht’. In week drie volgen er gesprekken met een inkomensconsulent en een 
werkmakelaar. De week erop gaan de kandidaten al aan het werk in het Transferium van 
Baanbrekers. Hier doen kandidaten veel werkervaring op, wordt gewerkt aan het vergroten van hun 
werknemersvaardigheden en talenten en is er veel aandacht om betaald werk te zoeken.  
 
Deze vernieuwde aanpak is sneller dan voorheen. Kandidaten konden in het verleden namelijk na hun 
eerste melding eerst vier weken zelf aan de slag met het zoeken naar werk, pas daarna volgden 
gesprekken en een eventuele plaatsing in het Transferium. Groot voordeel van de vernieuwde aanpak 
is dat mensen sneller aan het werk en uit de uitkering gaan. 
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> 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. 

 

> Baanbrekers deed het goed in 2017 

 
“Baanbrekers heeft het goed gedaan in 2017”, vertelt Baanbrekersdirecteur Walter Bak naar 
aanleiding van de jaarcijfers. “We hielpen veel mensen aan het werk en uit de uitkering, we 
voorkwamen dat er veel meer uitkeringen bijkwamen en we zorgden ervoor dat we met onze 
bedrijfsactiviteiten goed te werken hadden. Ook waren we in 2017 goed bezig met het doorvoeren 
van efficiencyslagen en het kritisch kijken naar onze uitgaven. Verder ontvingen we meer geld van 
het Rijk. Al deze zaken zorgden voor gunstige jaarcijfers.” 
 
Onze organisatie is er om mensen naar werk te begeleiden, om werkgevers te voorzien van nieuwe 
medewerkers en om mensen die nog even niet hun eigen inkomen kunnen verdienen, te voorzien van 
een tijdelijk inkomen in de vorm van een uitkering. “Verder bieden we met onze bedrijfsactiviteiten 
zakelijke dienstverlening aan opdrachtgevers, waardoor onze mensen een nuttige bijdrage kunnen 
leveren en waardoor wij mensen kunnen leren om te werken. Het gaat bij Baanbrekers niet zozeer om 
rode of zwarte cijfers. Wij zijn een voorziening die geld kost. Elk jaar hebben we zo’n 52 miljoen euro 
nodig voor onze dienstverlening. Het geld hiervoor komt uit drie potjes. We krijgen via de gemeenten 
geld van het Rijk om de Participatiewet en de Wet sociale werkvoorziening uit te voeren. Verder 
verdienen we met onze activiteiten geld. Ten slotte ontvangen we jaarlijks een gemeentelijke 
bijdrage. Er komt hierdoor net zoveel binnen als er uit gaat.” 
 
Het afgelopen jaar heeft Baanbrekers geld overgehouden. Dat blijkt uit de concept-jaarrekening die 
nog door het dagelijks bestuur van Baanbrekers moet worden vastgesteld. “Ten opzichte van wat we 
aan gemeentelijke bijdrage hadden gevraagd, houden we 1,5 miljoen over. Dit geld betalen we terug 
aan onze drie gemeenten. We hebben dit geld onder meer overgehouden omdat de Rijksbijdrage is 
toegenomen. Onze gemeenten hoeven daardoor minder bij te dragen. Ook de komende jaren gaan de 
gemeenten geld terugkrijgen.” 

 

> 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. U kunt zich via uw werkmakelaar aanmelden voor het vacaturecafé.  
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