
 

 

 
Baanbrekers is op zoek naar 

 

LEDEN VOOR DE  
PARTICIPATIERAAD 

 
die werk maken van onze cliëntenparticipatie. 

 
De gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk en Baanbrekers 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 er 
een Participatieraad. Wij zijn op zoek naar nieuwe leden voor onze Participatieraad. We nodigen 
vooral SW-medewerkers uit om te reageren omdat deze groep op dit moment niet 
vertegenwoordigd is in de Participatieraad. 
 
OVER BAANBREKERS 
Baanbrekers voert, namens de drie gemeenten Waalwijk, Loon op Zand en Heusden, de 
Participatiewet uit. De Participatiewet moet ervoor zorgen dat meer mensen, met en zonder 
beperking, werk vinden bij gewone werkgevers. Verder wordt op basis van de Participatiewet 
beoordeeld of burgers recht hebben op een uitkering of bijzondere bijstand.  
 
OVER 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 zeven tot 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, wordt belangrijk geacht. 
 
PROFIEL: 
Een participatieraadslid: 

 is belanghebbende in het kader van (één van de regelingen binnen) de Participatiewet; 

 wil collectieve belangen van belanghebbenden behartigen; 

 wil samen met de beleidsmakers van de drie Langstraatgemeenten en Baanbrekers het 
beleid van de Participatiewet optimaliseren; 

 vindt het een uitdaging om ambtelijke stukken te lezen en te doorgronden; 

 kan goed samenwerken; 

 wil en kan vooraf geplande vergaderingen bezoeken. 
 
MEER WETEN OF SOLLICITEREN? 
Vragen? Stuur uw vraag aan Cor Huibers (voorzitter), participatieraad@baanbrekers.org  
Solliciteren? Mail uw motivatie naar Saskia van Huijgevoort (secretaris): 
participatieraad@baanbrekers.org.  
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