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Vier op de tien mensen krijgen in hun leven te maken met een psychische kwetsbaarheid. Denk 
aan een depressie of een angststoornis. Zo ook Marloes (22). Ondanks haar moeilijke situatie is 
ze gestart met een opleiding. Senzer ondersteunt en motiveert haar bij deze mooie en knappe 
stap. Uit de bijstand, in de schoolbanken.
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Ondanks kopzorgen toch starten 
met opleiding in de zorg
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Stemmetje in achterhoofd
Marloes woont thuis bij haar ouders en heeft zich een 
tijd geleden bij Senzer gemeld omdat het haar niet 
lukte om te starten met een opleiding of om een baan 
te vinden. Ook heeft ze therapie bij de GGZE. Dat gaat 
met vallen en opstaan. Ook vindt ze het lastig om alleen 
gesprekken te voeren met instanties als Senzer en 
school. Maar ondanks dat alles is er altijd dat stemmetje 
in haar achterhoofd. Dat haar herinnert aan een grote 
wens: werken in de zorg.

Vangnet
Los van de twijfels die ze toch al vaak voelt, de angst 
om te falen, is Marloes ook bang dat - mocht het haar 
niet lukken om de opleiding af te maken - ze haar recht 
op een uitkering verspeelt. Ze bespreekt dit met haar 
participatiecoach bij Senzer. Deze geeft aan dat ze altijd 
op Senzer en een uitkering kan terugvallen. Er is dus 
altijd een vangnet. Daarnaast wordt het contact tussen 
participatiecoach, Marloes en haar moeder opgeschroefd. 
Niet meer loslaten en doorpakken is de afspraak.

Vertrouwen
Door de gesprekken en het veilige gevoel van het 
vangnet krijgt Marloes het extra vertrouwen dat ze 
nodig heeft. Ze trekt de stoute schoenen aan en schrijft 

zich in voor een entree-opleiding met de richting Zorg. 
Inmiddels is ze al vier maanden bezig. Ze heeft een 
studiebeurs naast een gedeeltelijke uitkering van Senzer. 
Maar belangrijker nog: ze heeft een mooie stap gezet op 
weg naar een zinvolle toekomst. En dat is een hele zorg 
minder...

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

Wil jij ook stappen zetten om uit de bijstand te 
komen en erop vooruit gaan? 

Neem dan contact op met je participatiecoach 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 juist in deze tijd dat de economie goed 
draait zijn er allerlei mogelijkheden. Ook tijdens 
de coronamaatregelen biedt Senzer gewoon alle 
begeleiding en ondersteuning naar en bij werk. Er 
is krapte op de arbeidsmarkt en dat is goed nieuws! 
Want dit biedt volop kansen voor betaald werk. 
Parttime of fulltime. Nu is de tijd om je kans te 
grijpen. Check dus snel talentcenter.senzer.nl of bel 
je participatiecoach.
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Giften tot 1.200 euro per jaar 
hoeven niet meer gemeld te worden

In de vorige nieuwsbrief heb je hier ook al over kunnen 
lezen. Het was toen nog een voorstel. Nu is het een 
definitief besluit. Geld of spullen die je krijgt - ter 
waarde van 1.200 euro per jaar - worden niet meer in 
mindering gebracht op de uitkering.  
 
Voorbeeld 1
Een bijstandsgerechtigde uit Geldrop-Mierlo krijgt van 
een familielid eenmalig 350 euro om de huur te betalen. 
Daarnaast krijgt hij iedere maand van zijn moeder een 
bedrag van 50 euro om de sportcontributie van de 
kinderen te betalen. Dit betekent dat in een jaar 950 
euro aan giften zijn ontvangen. Vanaf 1 oktober hoeft dat 
niet meer aan Senzer gemeld te worden en wordt het 
dus ook niet in mindering gebracht op de uitkering. 

Voorbeeld 2 
Een familielid steekt een bijstandsgerechtigde uit 
Helmond de helpende hand toe met een gift van 
200 euro per maand. Na zeven maanden moet dit 
gemeld worden bij Senzer. Dan is er namelijk meer dan 
twaalfhonderd euro ontvangen. De contactpersoon bij 

Senzer beoordeelt dan aan de hand van de persoonlijke 
situatie of de gift nodig is. Er wordt gekeken naar 
eventuele schulden, medische situatie en gezinssituatie. 
Als de giften niet noodzakelijk zijn, wordt er vanaf dat 
moment tweehonderd euro in mindering gebracht op de 
uitkering. 
 
Giften van voedselbanken, speelgoedbanken en 
kledingbanken tellen niet mee voor deze 1.200 euro 
per jaar en worden sowieso niet afgetrokken van de 
bijstandsuitkering. Inkomsten uit werk moet je 
wél altijd melden. 
 
De hierboven beschreven 
voorbeelden en beleidsregels 
zijn algemeen. Bij twijfel of 
onduidelijkheid over inkomsten en 
giften én de inlichtingenplicht kun 
je het best contact opnemen met 
jouw specialist uitkeringen.

Tips om te besparen 
op energie
De prijzen voor gas en energie zijn enorm gestegen. 
Hierdoor kunnen mensen met een krappe 
portemonnee in de knel komen. Energie besparen 
kan heel simpel zijn, zonder dat het je eerst veel 
geld kost. Deuren dicht, korter douchen, lampen 
uit, verwarming uit in kamers waar je niet komt en 
apparaten niet op stand-by laten staan: het is vaak 
een kleine moeite. En alles bij elkaar scheelt het 
een heleboel op je energierekening! Kijk voor meer 
informatie en tips op: 

www.milieucentraal.nl/energie-besparen

Wij wensen 
iedereen een
fijn 2022

Marloes kampt zo’n beetje heel haar hele jonge leven met psychische problemen. Haar hoofd werkt helaas niet 
altijd mee in de juiste positieve richting. En dat is op zich al lastig genoeg in het dagelijkse leven. Maar dat wil niet 
zeggen dat ze geen dromen heeft en niet vooruit wil. 
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Hoogte van de uitkering
Twee keer per jaar past het Rijk de hoogte van de 
uitkeringen aan. Ook weer per 1 januari 2022. 
Op www.rijksoverheid.nl kun je deze nieuwe bedragen 
vinden. Zoekterm:

Jaaropgave 2021

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 in-
lichtingenplicht. Dat betekent dat je de juiste informatie 
moet geven. Zo moet je veranderingen doorgeven die 
gevolgen hebben voor de hoogte van jouw uitkering. 
Doe dit voor de 6e van de volgende maand. Zoals:   
 
Verandering inkomen
Heb je ander inkomen naast een uitkering van Senzer? 
Bijvoorbeeld salaris, pensioen, lijfrente, andere uitke-
ringen, voorlopige aanslag of teruggave van inkomsten-
belasting. In januari verandert de hoogte van dit andere 
inkomen. Dit komt omdat de belastingtarieven gewijzigd 
zijn. Zorg ervoor dat je het gewijzigde inkomen op tijd 
aan ons doorgeeft. 

N.b. Dat hoeft niet als je ook een UWV-uitkering hebt. 
Je hoeft de specificatie van het UWV die gaat over de 
verhoging (indexering) per 1 januari niet naar ons op te 
sturen. Deze ontvangen wij automatisch van het UWV.  

Eindejaarsuitkering/13e maand 
Krijg je van je werkgever een eindejaarsuitkering of een 
13e maand? Dit wordt ook gezien als inkomen en moeten 
we verreken met je uitkering. Geef dit bedrag door via 
het wijzigingsformulier. Dank alvast. 

Op onze site vind je de formulieren om wijzigingen door 
te geven aan je contactpersoon. Zorg dat je alle info tijdig 
aanlevert! Dat bespaart een hoop administratieve romp-
slomp en mogelijk het terugbetalen van een deel van je 
uitkering. Of zelfs een boete. Fijn dat je daar rekening 
mee houdt.

Ieder jaar ontvang je van ons een jaaropgave. Hierin 
staat hoeveel bruto uitkering je hebt ontvangen. Deze 
gegevens zijn nodig voor het aanvragen van bijvoorbeeld 
huurtoeslag, zorgtoeslag en studiefinanciering. 

Wij sturen de jaaropgave 2021 naar je op. Heb je in april 
nog geen jaaropgave ontvangen? Neem dan contact op 
met ons.

www.senzer.nl/uitkering/
uitkering-wijzigingen-doorgeven


