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

> Nieuwe uitkeringsbedragen zijn bekend 
 
De nieuwe uitkeringsbedragen zijn bekend. Elk half jaar worden deze bedragen aangepast. 
We hebben de nieuwe uitkeringsbedragen voor u op onze website (www.baanbrekers.org) 
op een rijtje gezet. In het overzicht treft u de uitkeringsbedragen aan voor de 
Participatiewet, de IOAW en de IOAZ. Voor de duidelijkheid hebben we zowel de oude 
bedragen van juli 2020, als de nieuwe bedragen die gelden vanaf 1 januari 2021 vermeld.  

 

> Later recht op Wajong? 
 
Jonggehandicapten in onze regio die wèl kunnen werken, worden aan het werk geholpen 
door Baanbrekers. Deze personen zijn nu afgewezen voor een Wajonguitkering. Deze 
jonggehandicapten kunnen later misschien wel recht hebben op Wajong. Daarover leest u 
hier meer. 
 
Werk en meedoen 
Baanbrekers ziet hoe deze mensen zich ontwikkelen naar werk en naar meedoen aan de 
maatschappij. Het kan zijn dat deze ontwikkeling aanleiding is om een nieuwe aanvraag voor 
een Wajonguitkering te doen. Dit kan in twee gevallen: 

• De in eerste instantie afgewezen persoon kan bewezen niet duurzaam aan de slag als 

gevolg van de beperking die al bij de eerste aanvraag een feit was. Dit kan tot vijf 

jaar na de eerste aanvraag.  

• Jonggehandicapten die zijn afgewezen door het tijdelijk ontbreken van het vermogen 

om te werken kunnen ook in aanmerking komen voor Wajong. Dan moet deze 

persoon nog steeds dezelfde beperking hebben en tien jaar niet aan de slag zijn 

geweest. 

Hoe aanvragen? 
Voor een Wajonguitkering moet u zelf aankloppen bij UWV. Dit geldt ook voor eerder 
afgewezen personen. Baanbrekers kan hierbij helaas niet helpen. 
 

 

> Anderhalvemeterwerken is standaard 
 
In verband met het coronavirus dat nog steeds rondwaart, houdt Baanbrekers nog steeds 
afstand. We blijven continu waakzaam voor uw en onze gezondheid. Onze hele organisatie 
werkt anderhalvemeterproof. Dit heeft ook gevolgen voor onze dienstverlening aan u. 
Graag zetten we een aantal zaken op een rij. 
 

• 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.  
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• Onze spreekkamers zijn anderhalvemeterproof. 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. 

 

> Maak van 2021 een succesvoller, mooier en gezonder jaar! 
 
Bijna ligt er een bizar en bijzonder jaar achter ons. Een jaar waarin een virus uit het verre 
China ook in onze regio voor flinke gevolgen zorgde. Anderhalve meter afstand houden, 
handen wassen en mondkapjes zijn de norm geworden. Samen strijden we tegen het 
coronavirus. Graag willen wij u een in alle opzichten succesvoller, mooier en vooral ook 
gezonder 2021 toewensen!  

 

> 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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