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> Baanbrekers reikte Participatieprijzen uit 
 
JDA Verkeersregelaars, Bart van Wijlen, René Vos en Sunware zijn de winnaars van de 
Participatieprijs 2019. Baanbrekers maakte dit kort geleden bekend. De vier winnaars 
verdienen de prijs omdat zij zich extra inspannen om werken en meedoen voor iedereen 
mogelijk te maken, ook voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
 
JDA Verkeersregelaars uit Kaatsheuvel won de Participatieprijs in de categorie Project, 
aannemer Bart van Wijlen uit Sprang-Capelle in de categorie Persoon en het Tilburgse bedrijf 
Sunware (kunststof opbergsystemen) in de categorie Ploeg. Aanmoedigingsprijs De Toffe 
Peer ging naar eigenaar René Vos van Citroën Vos in Waalwijk. Bij deze winnaars zijn één of 
meer mensen actief die er via Baanbrekers aan de slag zijn gegaan. Het gaat om talenten die 
om uiteenlopende redenen hulp 
nodig hadden bij het vinden van 
werk of die bij het werk in meer 
of mindere mate begeleiding 
krijgen. Denk hierbij aan 
personen met een beperking, 
kandidaten die langdurig niet 
konden meedoen aan werk en 
aan statushouders die in ons land 
een nieuw leven opbouwen. 
 
Meer lezen over de 
Participatieprijzen?  
Kijk dan op www.baanbrekers.org 
of op www.participatieprijs.nl.  

 

> Meet & Match was een succes 
 
De Meet & Match in het stadion van RKC Waalwijk op donderdag 7 
november jl. was een succes. Tijdens dit evenement konden 
werkzoekenden en werkgevers op een laagdrempelige manier met elkaar in 
contact komen. Ruim zestig werkzoekende talenten knoopten gesprekken 
aan met verschillende werkgevers. Werkmakelaar Mark van Wanrooij van 
Baanbrekers is één van de organisatoren van het evenement. Hij kijkt zeer 
tevreden terug. “Er zijn écht veel leuke gesprekken gevoerd. Op korte 
termijn gaan we hiermee aan de slag. De gesprekken waren geen sollicitatiegesprekken, 
maar meer praatjes om met elkaar in contact te komen. Nu gaan we bepalen welke stappen 
er nog meer nodig zijn om ervoor te zorgen dat de kandidaten en de werkgevers de klik met 
elkaar gaan krijgen om samen een nieuwe toekomst in te gaan.” 
 
Interesse om ook in contact te komen met een werkgever? 
Neem dan contact op met uw contactpersoon bij Baanbrekers. 
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> Participatieraad zoekt twee nieuwe leden 

 
De Participatieraad van Baanbrekers is op zoek naar twee nieuwe leden. Is dit iets voor u? Of 
voor iemand die u kent?  
 
Wat is de Participatieraad? 
De Participatieraad is het afvaardigend orgaan dat de belangen van alle klanten behartigt, 
die vallen onder de werking van de Participatiewet. De Participatieraad bestaat uit maximaal 
negen leden. De samenstelling is een afspiegeling van de inwoners van de gemeenten 
Heusden, Loon op Zand en Waalwijk én van de klanten die vallen onder de Participatiewet. 
Verbinding met andere adviesraden, zoals de WMO-adviesraad, is belangrijk. De leden van 
de Participatieraad zorgen voor betrokkenheid bij en inspraak in de vorming, de uitvoering 
en de evaluatie van het beleid van Baanbrekers.  
 
Meer weten? 
Meer informatie over deze vacature vindt u op www.baanbrekers.org. U kunt ook mailen 
met participatieraadvoorzitter Cor Huibers, participatieraad@baanbrekers.org. 

 
> Als werken even niet kan… 

 
Baanbrekers wil graag dat iedereen zoveel mogelijk meedoet aan werk. Dat is ook bepaald 
met onze kom-in-bewegingkoers. Maar het kan dat werken niet of even niet kan. Dan willen 
wij u toch zo goed mogelijk helpen. Daarom hebben we met de gemeenten Heusden, Loon 
op Zand en Waalwijk afgesproken dat mensen die wij (tijdelijk) niet naar werk kunnen 
begeleiden, door de gemeenten worden geholpen. De gemeenten kijken dan samen met u 
wat er wel mogelijk is om in beweging te komen en om mee te doen aan onze samenleving. 
Denk hierbij aan vrijwilligerswerk. De gemeente Waalwijk heeft hiervoor het project Sociaal 
Maatschappelijke activering opgezet. De gemeente Heusden schakelt hiervoor Bijeen in. En 
de gemeente Loon op Zand is druk bezig met het bedenken van een mooie aanpak. Komt u 
als inwoner van de gemeente Heusden of Waalwijk in aanmerking voor een aanbod op het 
gebied van sociale activering? Dan bent u al benaderd. Woont u in de gemeente Loon op 
Zand en kunt u (even) niet werken? Dan krijgt u bericht als de gemeente een aanpak heeft 
bedacht. 

 

> Op de hoogte blijven van het laatste nieuws? 

 
Wilt u op de hoogte blijven van ons laatste nieuws? Bekijk dan regelmatig onze website: 
www.baanbrekers.org. En volg ons op de sociale media: Twitter, Facebook, Instagram, 
YouTube en LinkedIn. Links naar onze sociale media staan op www.baanbrekers.org.  
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