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Aan de inhoud van Baanbrekers Actueel kunt u geen rechten ontlenen. 

> Coronacrisis raakt ook Baanbrekers in het hart 
 
En toen was alles anders. Waren we goed op 
weg om steeds meer mensen uit de uitkering 
aan het werk te helpen, krijgen we ineens te 
maken met een wereldwijde pandemie. Het 
coronavirus waart rond en maakt veel 
slachtoffers. Baanbrekers leeft uiteraard mee 
met alle mensen die door dit virus zijn 
getroffen. Wij wensen iedereen een heel 
goede gezondheid toe en roepen op om alle 
maatregelen die zijn en nog worden 
genomen goed op te volgen. Het coronavirus 
verspreidt zichzelf niet, dat doen wij mensen. 
Graag willen wij u in deze Actueel bijpraten 
over de gevolgen van de coronacrisis voor de 
dienstverlening van Baanbrekers.  

 

> Aanvragen van een uitkering gaat telefonisch 
 
In verband met de coronacrisis is onze werkwijze bij het aanvragen van een uitkering tijdelijk 
anders. Het belangrijkste verschil is dat Baanbrekers afspraken om een uitkering aan te 
vragen niet meer fysiek doet. De afspraken zijn dus alleen telefonisch. U hoeft dus niet naar 
Baanbrekers toe te komen. Wel dient u op de afgesproken datum en tijd telefonisch 
bereikbaar te zijn op het telefoonnummer dat u aan ons heeft doorgegeven. Wij rekenen op 
uw begrip voor deze maatregel om het verspreiden van het coronavirus tegen te gaan. 

 

> Geen groepsbijeenkomsten en trainingen 
 
Baanbrekers is gestopt met groepsbijeenkomsten en trainingen. We kunnen namelijk niet 
altijd garanderen dat er 1,5 meter afstand is tussen de deelnemers aan deze bijeenkomsten. 
Overigens komt dit overeen met de richtlijnen van het RIVM. We hebben ook besloten om 
het Transferium tijdelijk te sluiten. Kandidaten die actief waren op deze re-integratieafdeling 
zijn hiervan op de hoogte gebracht. 

 

> Wij houden afstand 
 
De medewerkers van Baanbrekers houden afstand. Minstens 1,5 meter. We schudden ook 
geen handen. Dit doen zijn voor uw en onze gezondheid. We hebben maatregelen genomen, 
waardoor duidelijk is dat er afstand moet worden genomen. Bij onze balie hebben we 
bijvoorbeeld lijnen op de grond aangebracht, zijn er schermen van plexiglas aangebracht en 
is er een brievenbus voor ROF-jes geplaatst. Ook bij gesprekken houden we 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. 
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> Baanbrekers werkt gewoon door 
 
Tijdens de coronacrisis werkt Baanbrekers gewoon door. Wij zijn 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. 
 
In verband met de coronacrisis kan het zijn dat u tijdelijk een andere contactpersoon heeft. 
Het kan ook zijn dat uw vaste contactpersoon minder goed fysiek bereikbaar is. U kunt ons 
echter altijd telefonisch (0416 67 10 00) en via de mail (info@baanbrekers.org) bereiken. Wij 
nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op. 

 

> Op de hoogte blijven van het laatste nieuws?  

 
Wilt u op de hoogte blijven van ons laatste (corona)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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