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Het leven zit niet altijd mee, kent vreemde en vaak ook trieste wendingen, maar biedt ook altijd 
weer nieuwe kansen. Dat geldt zeker voor Hans. Na tropenjaren in de horeca raakte hij door een 
burn out en schulden jarenlang in de Bijstand, om vervolgens - geïnspireerd door een vriend en 
met hulp van Senzer - te starten met een eigen koeriersbedrijf. Hans nam het stuur van zijn leven 
letterlijk weer in eigen handen.
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Na 13 jaar Bijstand doorgeschakeld 
naar zelfstandig koerier 



Wij wensen 
iedereen een 
fijne zomer
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Tot 2008 lachte het leven Hans (nu 52 jaar) toe. Hij 
moest hard werken als horeca-uitbater bij Helmond 
Sport, maar dat deed hij graag. Hij stond midden in het 
leven. Wel eisten de 60-urige werkweken langzaamaan 
hun tol. Toen er ook zakelijke problemen bij kwamen 
raakte Hans in een zware burn out. Hij en ook zijn 
vrouw Marjan kwamen in de Bijstand terecht. Zij zaten 
emotioneel en financieel in de put. 

Het was letterlijk van hollen naar stilstaan. Eigenlijk 
moesten ze opnieuw hun leven uitvinden. Ze zochten 
hulp bij de GgzE, Senzer en een bewindvoerder, voor 
een schuldsaneringstraject, om stap voor stap hun 
emotionele en geldproblemen te boven te komen. Een 
proces van jaren volgde met ups & downs, hoop en 
wanhoop. Maar er is vaak ook licht aan het aan het eind 
van de tunnel. Uiteindelijk waren ze schuldenvrij en ook 
de therapie had haar vruchten afgeworpen. Met een 
financieel schone lei en een geestelijk vrij hoofd begon 
er weer iets te kriebelen. Er was ruimte om aan de 
toekomst te denken. De uiteindelijk trigger kwam door 
een vriend van Hans die in de koeriersbranche werkt. 
Dat is ook hard werken, maar je bent weer eigen baas en 
komt onder de mensen.

Voordeel van de twijfel
Na veel wikken en wegen nam Hans vorig jaar contact op 
met Senzer om zijn idee te bespreken. Er waren twijfels, 
maar ook kansen. Pluspunt was zijn gedrevenheid en zijn 
ondernemersexpertise, maar nadeel was zijn weerzin 
tegen administratie en zijn gebrek aan koerierservaring. 
Samen met zijn specialist uitkering en zijn participatie-
coach werd eerst gekeken naar een baan als koerier in 
loondienst om er langzaam in te rollen. Maar omdat 
Hans’ ondernemersdroom zo sterk was, werd snel de 
hulp van de starters-specialist van Senzer ingeroepen. 
Met diens hulp werd een ondernemingsplan opgesteld 
- iets waar Hans moeite mee heeft - en een Bbz-bedrijfs-
krediet van 20.000 euro bij Senzer aangevraagd. 

Dat was zowel voor Hans als Senzer een risico. Dat hij 
van zijn koeriersvriend een bezorgrayon kon overnemen 
gaf de doorslag. Hans schafte een busje aan en zijn leven 
als ondernemer ging van start. Een vliegende start, want 
na drie maanden was de uitkering, die Senzer bleef 
doorbetalen om hem een financiële basis te geven, niet 
meer nodig. De zaken gingen zelfs zo goed dat hij kan 
beginnen met het terugbetalen van het bedrijfskrediet. 
Ook is zijn vrouw Marjan nu gestart in de zaak, want er is 
extra werk bijgekomen. Hans en Marjan zijn van ‘zorgen 
naar bezorgen’ gegaan en zien na een donkere periode 
de toekomst hoopvol tegemoet.

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

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

Neem dan contact op met je participatiecoach of 
kijk op ons Talentcenter voor de laatste vacatures en 
andere tips en ondersteuning die je helpen om een 
baan te vinden. Of om, net als Hans, te starten met 
een eigen zaak of als zzp’er. Want juist in deze tijd 
van de vele vacatures, zijn er allerlei mogelijkheden. 
Nu is de tijd om je kans te grijpen. Check dus snel 
talentcenter.senzer.nl of bel je participatiecoach.
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Alles wordt duurder. Misschien kun je 
gebruik maken van deze extra ondersteuning?

Senzer staat voor een klantvriendelijke 
dienstverlening. We bieden hulp en ondersteuning, 
maar stellen ook grenzen en leggen - vanuit de 
Participatiewet - verplichtingen op. Allemaal met als 
doel om toekomst te bieden in werk en inkomen. 
 
We snappen dat dit ooit kan schuren. Het kan zijn 
dat je het niet eens bent met een besluit, of vindt 
dat wij je niet netjes hebben behandeld. Laat ons dat 
alstublieft weten. Samen gaan wij dan kijken naar 
een oplossing. Om onze dienstverlening te kunnen 
verbeteren zijn signalen enorm belangrijk. We pakken 
dat op en gaan er altijd vertrouwelijk mee om. Heb je 
twijfels of je wel een klacht moet indienen? Neem dan 
contact op met de klachtencoördinator van Senzer of 
vraag iemand, die dicht bij je staat, om advies. Je mag 
ook iemand machtigen om dit voor je te doen. 

Op www.senzer.nl/klachten staat hoe je een klacht 
kunt indienen. Wil je dat liever telefonisch doen? 
Bel dan naar 0492 58 24 44 en vraag naar onze 
klachtencoördinator Rachel van Dijk. Zij helpt je 
verder.

Senzer krijgt van de Europese Unie geld om mensen 
te begeleiden naar werk. Deze subsidie hebben we 
ingezet voor het begeleiden van mensen naar een 
baan. Op www.senzer.nl/over-senzer/esf-subsidie kun 
je er meer over lezen.

Je hebt gemerkt dat afgelopen maanden alles duurder 
wordt. Het gaat dan niet alleen om gas en elektriciteit, 
maar bijvoorbeeld ook om de wekelijkse boodschappen. 
Het was al lastig om alle rekeningen te betalen en 
dat wordt zo alleen maar moeilijker... De overheid 
heeft al enkele maatregelen genomen om mensen 
met een krappe portemonnee te helpen. Denk aan de 
energietoeslag en de accijnsverlaging voor brandstof. 
Daarnaast zijn nog andere regelingen waar je misschien 
recht op hebt. Denk aan Bijzondere bijstand, Collectieve 
aanvullende ziektekostenverzekering, kwijtschelding 
van gemeentelijke belastingen, regelingen voor sport 
en cultuur, Individuele inkomenstoeslag, Zorgtoeslag en 
Kindgebonden budget.

Verdiep je hier eens in. Je kunt je hierbij ook laten helpen 
door de welzijnsorganisatie in je woonplaats (zoals LEV-
groep, Onis Welzijn of Lumens) of je gemeente. Want 
misschien is er geld en hulp waar je recht op hebt die je 
nu laat liggen. En dat is zonde. Meer weten? Kijk dan op 
www.senzer.nl/zorg-en-ondersteuning-jouw-gemeente of 
www.toeslagen.nl.

Niet eens met besluit Senzer? 
Of ontevreden over de dienst-
verlening? Laat het ons weten

Extra begeleiding 
dankzij geld EU
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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 juli 2022. 
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 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:   

Cryptovaluta
Misschien niet iets dat elke uitkeringsgerechtigde heeft, 
maar als je cryptogeld hebt kan het zijn wij de waarde 
hiervan moeten optellen bij jouw bezittingen. Neem dan 
contact op met jouw vaste Specialist Uitkeringen bij 
Senzer. Wij bekijken dan of de waarde van jouw crypto-
geld invloed heeft op (de hoogte van) de uitkering. 

Verandering inkomen  
Heb je ander inkomen naast een uitkering van Senzer? 
Bijvoorbeeld salaris, pensioen, lijfrente, andere uitke-
ringen, enz. In juli verandert de hoogte van veel andere 
inkomsten. Is jouw inkomen ook veranderd? 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 ver-
hoging (indexering) per 1 juli niet naar ons op te sturen. 
Deze ontvangen wij automatisch van het UWV.

Belastingaanslag 
Heb je als Bijstandsgerechtigde bij de Belastingdienst 
aangifte inkomstenbelasting over 2021 gedaan? En heb 
je een belastingaanslag of belastingteruggave gekregen? 
Lever hiervan dan een kopie in bij je vaste Specialist 
Uitkeringen van Senzer. Doe hier ook een printje van 
de belastingaangifte bij. Wij bekijken dan of dit invloed 
heeft op (de hoogte van) de uitkering. 
N.b. Dit geldt niet voor mensen met een IOAW- of 
IOAZ-uitkering. 

Op onze site vind je de formulieren om wijzigingen door 
te geven aan je contactpersoon. Hier staat ook het for-
mulier dat je moet inleveren als je naar het buitenland 
gaat of langer dan 7 dagen buiten je woonplaats verblijft. 
Zorg dat je alle info tijdig aanlevert! Dat bespaart een 
hoop administratieve rompslomp en mogelijk het terug-
betalen van een deel van je uitkering. Of zelfs een boete. 
Fijn dat je daar rekening mee houdt.  

www.senzer.nl/uitkering-wijzigingen-doorgeven


