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Het kan raar lopen in het leven. Je raakt in de problemen, komt op straat te staan en weet niet 
waar je vanavond zult slapen. Om vervolgens stapje voor stapje en met vallen en opstaan – 
vanuit een oude hobby – een eigen zaak aan huis in saxofoonrietjes te starten. Erwin is daar nu 
mee bezig en blaast weer zijn eigen toontje mee. Senzer helpt hem daarbij. 
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Stap voor stap uit de bijstand 
door saxofoonrietjes
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Kleurloos en doorsnee kun je Erwin (61) niet noemen. 
Vanuit zijn jonge jaren bouwde hij een bestaan in de 
muziekwereld op. Een leventje van Rock & Roll. De 
saxofoon was zijn lust en zijn leven. Erwin bleek een 
talent te hebben voor het maken van een belangrijk 
onderdeel van het mondstuk van dit bijzondere 
instrument. Een saxofoonrietje wordt dat genoemd. 
Mooi en fijn werk. Totdat hij de grip op zijn leven kwijt 
begon te raken en steeds meer in de problemen kwam. 
Zelfs zover dat hij zijn huis kwijt raakte en op straat 
belandde. 
 
Opkrabbelen
Het leven als dakloze is zwaar. Maar gelukkig kwam er 
hulp van SMO. Erwin zette stapjes om weer een normaal 
leven op te bouwen met een huis en inkomen. Vanuit 
SMO kwam hij bij Senzer terecht. Bij Simone van team 
intensieve dienstverlening. Samen keken ze naar Erwins 
talenten en zijn wensen en kansen op werk. Al snel 
kwamen zijn muzikaliteit en zijn ervaring met het maken 
van saxofoonrietjes naar boven. Erwin had immers al 
contact met zijn oude opdrachtgevers en die zaten weer 
te springen om zijn vakmanschap. Maar Erwin vond het 
spannend om meteen in het diepe te springen gezien zijn 
verleden. Hij wilde tenslotte niet weer in zo’n situatie 
terechtkomen.  

Maatwerk
Er was dus maatwerk nodig om te zorgen dat de 
saxofoonliefhebber zijn winkeltje kan opbouwen zonder 
dat hij zijn uitkering op moet zeggen. Erwin maakte 
af-en-toe al wat saxofoon-rietjes en meldde deze extra 
inkomsten netjes bij Simone. Een voorzichtig begin op 
weg naar meer. Maar wel stapje voor stapje. Nu is de 
afspraak gemaakt dat hij een overbruggingsperiode van 
een half jaar krijgt, waarin hij zijn uitkering behoudt 
en zijn eigen zaak kan opbouwen. De inkomsten 
worden gekort en de uitkering wordt aangevuld. Er zijn 
resultaatafspraken gemaakt. Het plan is om na een half 
jaar volledig bijstandsonafhankelijk te zijn. Simone blijft 
hierbij in beeld voor hulp en advies. Zo hebben ze nog 
regelmatig contact, bijvoorbeeld over de boekhouding. 

Mooi om te zien dat Erwin zijn leven weer oppakt. Ook 
al lacht het leven je misschien niet altijd toe, er zijn altijd 
mogelijkheden en kansen om verder te komen. Vanuit je 
eigen wensen en vaardigheden. Jij staat centraal. Senzer 
helpt daar graag bij.

*Vanwege privacyredenen hebben we niet de echte 
naam en foto gebruikt.

Erwin start eigen zaak 
met behoud van uitkering

Wil jij ook stappen zetten om uit de bijstand te 
komen en erop vooruit te gaan? 
Neem dan contact op met je contactpersoon of 
kijk op ons Talentcenter voor de laatste vacatures 
en andere hulpmiddelen die je helpen om een 
baan te vinden. Of om te starten met een eigen 
zaak of als zzp’er. Want ook in deze coronatijden 
zijn er mogelijkheden. Meer informatie? Ga naar 
talentcenter.senzer.nl
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Voorstel: giften tot 1200 euro per jaar 
hoeven niet meer gemeld te worden
Je hebt vorig jaar vast wel iets meegekregen over 
een mevrouw met bijstand die van haar moeder de 
dagelijkse boodschappen kreeg. Haar gemeente zag deze 
boodschappen als een gift en vond dat deze mevrouw 
dit had moeten melden vanwege de inlichtingenplicht als 
je extra inkomsten of giften hebt. Ze moest hierop 7000 
euro terugbetalen. Er is toen veel discussie geweest in de 
media en de politiek of dit nu wel de goede manier is. 

In onze regio zetten wij de mens centraal en bieden we 
maatwerk om inwoners verder te helpen in het leven. Er 
ligt nu dan ook een voorstel dat uitkeringsgerechtigden 
giften (dat kan geld zijn, maar ook spullen) ter waarde 

van 1200 euro per jaar niet 
hoeven te melden. Giften tot 
1200 euro worden ook niet 
gerekend tot vermogen dat van je 
uitkering wordt afgetrokken. Het 
is nu nog een voorstel dat officieel 
door de gemeenten moet worden 
vastgesteld. Op www.senzer.nl/
GiftenBijstand kun je de laatste stand 
van zaken lezen. Hier lees je 
de precieze regels en mogelijkheden. 
Je kunt het natuurlijk ook altijd aan je 
uitkeringsspecialist vragen.

Schulden bij Senzer? 
5% van je uitkering gaat naar 
afbetaling hiervan  
Sommige bijstandsgerechtigden hebben een schuld 
bij Senzer. Vanaf dit jaar is er een nieuwe wet over het 
terugbetalen van schulden. Daarin staat dat altijd 5% 
van het netto-inkomen gebruikt wordt om schulden 
af te betalen. Tot nu toe was er een uitzondering voor 
een bepaalde groep: mensen die vielen onder de 
‘kostendelersnorm’. Dat is vanaf juli 2021 anders. Dan 
houdt Senzer voor alle bijstandsgerechtigden met een 
schuld bij Senzer, 5% van de uitkering in voor aflossing. 
Alle mensen die het aangaat hebben inmiddels een brief 
hierover ontvangen of ontvangen deze op zeer korte 
termijn. Betaal je op dit moment al een aflossing van 
5%? Dan blijft dat zo en verandert er niets. Heb je geen 
schuld bij Senzer? Dan verandert er ook niets.

Neem zoveel mogelijk contact 
op per mail, telefoon of brief
Bij Senzer houden we ons aan de geldende 
coronamaatregelen. Ondanks de versoepelingen 
geldt nog steeds de ‘1,5 meter afstand’ en werken 
zoveel mogelijk Senzer-medewerkers vanuit 
thuis. Daarom vragen we - uit zorg voor jou en 
onze medewerkers - om niet naar de locaties van 
Senzer te komen, als dat niet per se hoeft. Alleen 
als een fysieke afspraak nodig is, worden mensen 
uitgenodigd voor een gesprek bij Senzer. We vragen 
in overige gevallen om contact op te nemen per mail 
of telefoon (met jouw contactpersoon). Samen tegen 
corona…. Kijk voor meer info ook op:

www.senzer.nl/coronavirus

Wij wensen 
iedereen een fijne 
zomerperiode
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Hoogte van de uitkering
Twee keer per jaar past het Rijk de hoogte van de uitkerin-
gen aan. Ook weer per 1 juli 2021. Op www.rijksoverheid.nl 
kun je deze nieuwe bedragen vinden. Zoekterm:

Colofon
 

Iedereen die een uitkering van Senzer ontvangt 
(Bijstand, IOAW, IOAZ) krijgt twee keer per jaar 
deze Uitkeringsinformatie. 

Kijk voor meer informatie op www.senzer.nl. Hier 
vind je meer over de ondersteuning op het gebied 
van werk en inkomen die Senzer je kan bieden.

Hoogte bijstandsuitkering

Inlichtingenplicht 
Geef zelf veranderingen 
aan ons door. Dank alvast.

Ontvang  je een bijstandsuitkering? Dan heb je een inlich-
tingenplicht. Dat betekent dat je de juiste informatie moet 
geven. Zo geef je veranderingen door die gevolgen hebben 
voor de hoogte van jouw uitkering. Doe dit voor de 6e van 
de volgende maand. Zoals:  

Ga je (binnenkort) naar het buitenland of verblijf je 
langer dan 7 dagen buiten je woonplaats?  
Dat kun je voortaan digitaal doorgeven via  
www.senzer.nl/uitkering/uitkering-veranderingen-doorgeven. 
Na terugkomst moet je wel persoonlijk bij de balie van Senzer 
melden dat je weer terug bent. Neem dan je paspoort/identi-
teitsbewijs en reispapieren (tickets e.d.) mee.

Inkomsten uit vrijwilligerswerk 
Als je vrijwilligerswerk doet en hiervoor een vergoeding 
krijgt, dan moet je dit melden bij jouw specialist uitkerin-
gen. De vergoeding wordt tot € 180 per maand vrijgelaten 
(met een maximum van € 1800 per jaar) en dus niet van je 
uitkering afgetrokken. Je betaalt ook geen belasting over de 
vergoeding. 

Op onze site vind je de formulieren die je kunt gebruiken om 
wijzigingen door te geven aan je contactpersoon. Zorg dat je 
alle info tijdig aanlevert! Dat bespaart een hoop administra-
tieve rompslomp en mogelijk het terugbetalen van een deel 
van je uitkering. Of zelfs een boete. Fijn dat je daar rekening 
mee houdt. www.senzer.nl/uitkering/uitkering-
veranderingen-doorgeven. 

Ook goed om te weten

Nabetaling van Senzer gehad? En daardoor 
minder Huurtoeslag? Of moet je zelfs 
Huurtoeslag terugbetalen? 
Wist je dat je de Belastingdienst kunt vragen om de 
nabetaling aan te merken als ‘bijzonder inkomen’, 
zodat dit niet meetelt voor de hoogte van je Huur-
toeslag?  

Hoe kan je dit doen? 
Ga naar www.belastingdienst.nl en vul de zoekterm 
‘Formulier Verzoek bijzondere situatie huurtoeslag’ 
in. Ga naar het formulier en vul dit in. Stuur deze 
met kopieën van bewijzen op naar de Belasting-
dienst. Het adres vind je op het formulier.  

Waar kan je de bewijsstukken opvragen? 
Bij jouw specialist uitkeringen. Vraag om een schrif-
telijke verklaring over de nabetaling. Daarin staat de 
informatie die de Belastingdienst nodig heeft.  

Geldt dit ook voor andere toeslagen van de 
Belastingdienst? 
Nee. Dit geldt alleen voor de Huurtoeslag.

Waar kan ik meer informatie vinden? 
Kijk op www.belastingdienst.nl (onder Toeslagen)


