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> Baanbrekers werkt 1,5-meterproof 
 
Het coronavirus is aan het luwen. Het aantal besmettingen loopt terug. En het wordt rustig 
op de intensive-careafdelingen. Maar we blijven waakzaam, gaan niet meteen juichen en 
nemen continu alle veiligheidsmaatregelen van het RIVM in acht. Dit betekent dat er bij 
Baanbrekers 1,5-meterproof wordt gewerkt. En dat heeft ook gevolgen voor onze 
dienstverlening aan u. Graag zetten we een aantal zaken op een rij. 
 

 Baanbrekers houdt afstand. Minstens anderhalve meter.  

 U bent bij Baanbrekers welkom als u vooraf een afspraak met ons heeft gemaakt of 
als u door ons bent uitgenodigd om langs te komen.  

 We schudden geen handen, hoesten aan de binnenkant van de elleboog en wassen 
onze handen zo vaak als we kunnen.  

 We namen maatregelen, waardoor duidelijk is dat er afstand moet worden genomen 
(gele lijnen op de grond en gele stickers). Ook zijn er schermen van plexiglas 
aangebracht bij de balie en in onze spreekkamers. Verder is er een brievenbus voor 
ROF-jes geplaatst.  

 Onze spreekkamers zijn 1,5-meterproof. Bij elke ruimte is het maximum aantal 
personen aangegeven dat aanwezig mag zijn. Dit aantal mag niet worden 
overschreden. Ook mogen er geen stoelen worden bijgezet.  

 Bij gesprekken houden wij ook afstand. We proberen ervoor te zorgen dat er zo min 
mogelijk gesprekken nodig zijn. En we bekijken de mogelijkheden om gesprekken 
anders (telefonisch, via Whatsapp, via videobellen) te laten verlopen. 

 Bij elke ingang van onze gebouwen staan zuilen met dispensers met desinfecterende 
vloeistof. Het is de bedoeling dat iedereen die het gebouw binnenkomt zijn of haar 
handen even reinigt met deze vloeistof.  

 Vooralsnog zijn er geen groepsbijeenkomsten bij Baanbrekers. We denken na over 
het digitaliseren van trainingen en bijeenkomsten. 

 Heeft u coronaklachten? Dan helpen wij u graag op een ander moment. Blijf wel 
contact houden met uw contactpersoon van Baanbrekers. 

 

> Regels rondom vakantie 

 
Ondanks de coronacrisis komt de vakantieperiode er toch weer aan. Graag brengen wij de 
vakantieregels (voor vakanties in binnen- en buitenland en voor andersoortig verblijf in het 
buitenland) bij u onder de aandacht. U mag maximaal 28 dagen per kalenderjaar met 
behoud van uitkering op vakantie (in binnen- of buitenland). U moet elke vakantie (hoe kort 
ook) altijd aan ons doorgeven. Dit kan met het vakantiemeldingsformulier. Dit formulier 
staat als download op www.baanbrekers.org. U kunt het ook bij ons komen afhalen. 
Meerdere korte vakanties tellen we bij elkaar op om te beoordelen of u binnen de periode 
van 28 dagen blijft.  
 
Code geel of code oranje? 
Gaat u in Nederland of in een code-geelland of code-oranjeland met vakantie? Bent u terug 
van vakantie of uw verblijf in het buitenland? Meld dit dan de eerstvolgende werkdag 
persoonlijk via de telefoon. Let er op dat u uw ID-bewijs (stempels in het paspoort) bij de 
hand houdt en uw (vlieg)tickets en andere bewijsstukken bewaart. Het kan namelijk zijn dat 
we u vragen om deze spullen persoonlijk bij ons te komen tonen of in te leveren. Als u samen 
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met uw partner op vakantie bent geweest, dan moet uw partner zich ook melden. Meldt u 
zich niet (tijdig) persoonlijk terug van uw vakantie? Dan kan dit gevolgen hebben voor uw 
recht op uitkering. Ook kunt u een boete krijgen. Bent u naar een code-oranjeland met 
vakantie geweest? Dan horen wij dit graag vooraf van u in verband met de verplichte 
thuisquarantaine.  

 

> Zelfstandigen meldden zich massaal bij Baanbrekers 
 
Zelfstandigen die wonen in de gemeenten Heusden, Loon op Zand of Waalwijk én die door 
de coronacrisis in nood zijn gekomen of dreigen te komen, meldden zich massaal bij 
Baanbrekers. Zij kunnen wellicht een beroep doen op de Tijdelijke Overbruggingsregeling 
Zelfstandig Ondernemers (Tozo). Deze regeling is door de Rijksoverheid opgezet. Het is in 
feite een aanpassing van het bestaande Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). 
Normaal krijgt Baanbrekers ongeveer vier aanvragen voor Bbz-ondersteuning per maand. De 
afgelopen drie maanden zijn er ruim 2.400 Tozo-aanvragen gedaan. Dit heeft in heel korte 
tijd dus gezorgd voor veel extra werk. Vandaar dat er werkmakelaars en andere 
medewerkers zijn bijgesprongen bij het team inkomensconsulenten. Ook is er een speciale 
Tozo-foon actief geweest waar de lijnen – zeker in het begin – roodgloeiend hebben gestaan. 
Baanbrekers heeft de Tozo-regeling voortvarend uitgevoerd. Ook de komende tijd zal het bij 
Baanbrekers druk blijven met de Tozo-aanvragen.  

 

> Baanbrekers is er voor u  
 
Ook tijdens de coronacrisis zijn wij er voor u als het gaat om inkomensondersteuning. En we 
zijn er voor u als het gaat om het zoeken en vinden van werk. Ook in deze crisistijd zijn 
werkgevers op zoek naar nieuwe medewerkers. Wij blijven dus de klik maken tussen 
werkgevers en werkzoekenden. Omdat wij met overheidsgeld werken blijven we ook 
controleren of dat geld op een goede manier is besteed en of er geen misbruik wordt 
gemaakt. Dit is de taak van ons allemaal en van ons fraudepreventieteam in het bijzonder. 

 

> Bent u er voor de Participatieraad?  
 
De Participatieraad van Baanbrekers zoekt minimaal twee nieuwe leden. Dit kunnen mensen 
zijn die behoren tot de doelgroep van de Participatiewet. Of personen die 
belangenorganisaties vertegenwoordigen op het gebied van werk en inkomen. Denk hierbij 
aan de vakbond. Wilt u meedenken en meepraten over het beleid van Baanbrekers? Dan is 
dit onafhankelijke adviesorgaan wellicht iets voor u! Meer informatie over deze 
vrijwilligersvacature vindt u op onze website. Of stuur een mailtje naar 
participatieraad@baanbrekers.org.  

 

> Op de hoogte blijven van het laatste nieuws?  

 
Natuurlijk leest u regelmatig de Baanbrekers Actueel. Maar 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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