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

> Participatieraad zoekt nieuwe leden 
 
De Participatieraad van Baanbrekers zoekt nieuwe leden. Ben jij een betrokken mens? Vind 
jij het belangrijk om op te komen voor iedereen die op de diensten van Baanbrekers is 
aangewezen? Bemoei jij je graag positief-kritisch met dingen? Dan is de Participatieraad 
misschien iets voor jou! Je werkt als SW-medewerker bij Baanbrekers of krijgt van 
Baanbrekers een uitkering, en je woont Heusden, Loon op Zand of Waalwijk. Wil je meer 
weten over de Participatieraad? Stuur dan een mail naar voorzitter Cor Huibers: 
participatieraad@baanbrekers.org. Wil je lid worden van de Participatieraad? Stuur dan je 
brief met motivatie naar secretaris Tim Dierckx: participatieraad@baanbrekers.org. 

 
 

> Baanbrekers start uitkeren energietoeslag 
 
Baanbrekers is gestart met het uitkeren van de energietoeslag van 800 euro. Deze eenmalige 
toeslag is bedoeld voor inwoners van Waalwijk, Heusden en Loon op Zand met een inkomen 
tot 120 procent van het sociaal minimum. Een groot aantal inwoners dat er recht op heeft, 
ontvangt de toeslag automatisch. Sommigen moeten het zelf aanvragen. Informatie over de 
energietoeslag staat op www.baanbrekers.org onder de knop “Inkomen” en dan 
“Energietoeslag”. De energietoeslag heeft geen gevolgen voor het recht op en de hoogte van 
de huurtoeslag, de zorgtoeslag, de kinderopvangtoeslag, het kindgebonden budget en de 
hoogte van de eigen (inkomensafhankelijke) bijdrage in de zorg. 

 
 

> Op vakantie met een uitkering? Meld het! 
 
U mag maximaal 28 dagen per kalenderjaar met behoud van uitkering op vakantie of in het 
buitenland verblijven. U moet elke vakantie (hoe kort ook) altijd vooraf aan ons doorgeven. 
Dit kan met het vakantiemeldingsformulier. Dit formulier ligt voor u klaar bij Baanbrekers en 
staat ook als download op onze website: www.baanbrekers.org. Meerdere korte vakanties 
tellen we bij elkaar op om te beoordelen of u binnen de periode van 28 dagen blijft. 
 
Bent u terug van vakantie of buitenlands verblijf? Meld dit dan meteen de eerstvolgende 
werkdag persoonlijk bij onze balie. Is uw partner mee geweest, dan moet ook die zich 
persoonlijk melden. Daarbij toont u uw legitimatiebewijs en bewijsstukken van uw verblijf  in 
het buitenland (bijv. vliegticket, paspoortstempels). Als u zich niet tijdig meldt, kan dat 
gevolgen hebben voor uw recht op uitkering. Ook kunt u een boete krijgen. 

 
 

> Reispas Arriva voor statushouders 
 
Statushouders moeten vaak reizen voor taallessen, inburgering en gesprekken. Voor deze 
groep treft Baanbrekers een bijzondere regeling met vervoersbedrijf Arriva: een reispas die 
het voor de statushouders makkelijker maakt om te reizen met het openbaar vervoer. Voor 
Baanbrekers zelf heeft de pas twee duidelijke voordelen: minder administratieve rompslomp 
en een korting van vijf procent op de reiskosten. Wil je hier meer over weten? Vraag het aan 
je contactpersoon bij Baanbrekers. 

 

mailto:participatieraad@baanbrekers.org
mailto:participatieraad@baanbrekers.org
http://www.baanbrekers.org/
http://www.baanbrekers.org/


 
2022 – nummer 1 

 
 

BAANBREKERS ACTUEEL – 2022 – nummer 1 
Aan de inhoud van Baanbrekers Actueel kunt u geen rechten ontlenen. 

 

> Nieuwe Wet Inburgering  

 
Baanbrekers voert de nieuwe Wet Inburgering uit voor de gemeenten Waalwijk en Heusden. 
Het doel van de nieuwe Wet Inburgering is duidelijk: de nieuwkomer kan zo snel mogelijk 
meedoen in Nederland en vindt zo snel mogelijk werk. Hiervoor krijgt iedereen een 
inburgering op maat. Baanbrekers maakt met iedere inburgeraar een persoonlijk ‘Plan 
Inburgering en Participatie’ (PIP) en stelt tijdens een ‘brede intake’ de leerroute vast. Ook 
kan Baanbrekers adviseren over een passende onderwijsinstelling. Inburgeringsplichtigen 
leren de Nederlandse taal op een niveau waarmee ze zich goed kunnen redden in Nederland. 
Zo kunnen zij sneller meedoen aan de Nederlandse samenleving en hebben zij betere kansen 
op de Nederlandse arbeidsmarkt. Een combinatie van Nederlands leren en meedoen aan de 
Nederlandse samenleving is een belangrijk onderdeel van het nieuwe inburgeringsstelsel. 
Een stage of (vrijwilligers)werk zijn daar voorbeelden van. Er zijn 3 leerroutes: de B1-route, 
de onderwijsroute en de zelfredzaamheidsroute (Z-route). In de B1-route en de 
onderwijsroute is taalniveau B1 de norm. B1 is een hoger niveau dan bij de oude wet. De 
inburgeraars leren dus nog beter Nederlands. Vragen hierover? Je contactpersoon bij 
Baanbrekers kan je helpen. 

 
 

> 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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