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Starten met een opleiding, maar hoe 
breng ik de kinderen dan naar school? 
Senzer hielp met regelen schoolvervoer
Als jonge alleenstaande moeder met een groot gezin kan het lastig zijn om je droom na te jagen. 
In het geval van Karin: kinderopvang aan huis. Door haar wilskracht zette ze de eerste grote stap. 
Karin is begonnen met een entree-opleiding, die zorgt dat ze uiteindelijk de juiste papieren haalt. 
De juiste ondersteuning, in dit geval schoolvervoer voor haar kinderen, hielp daar enorm bij.
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Karin* kwam als mid-twintiger in beeld bij Simone, 
medewerker Intensieve Dienstverlening bij 
Senzer. Ze wilde heel graag werken. Haar droom? 
Kinderopvang aan huis. Dus werd gekeken welke 
mogelijkheden naar werk en school er waren. 
Al snel ontstond het plan om te starten met een 
entree-opleiding bij ROC Ter AA. Deze opleiding 
bereidt jongeren zonder diploma voor op werk, of 
op een mbo-opleiding. Positief ging ze van start. 
 
Al snel liep ze tegen de eerste problemen aan. Met een 
groot gezin met jonge kinderen was het moeilijk om 
op tijd op haar opleiding in Eindhoven te zijn. Zo’n 10 
kilometer van haar woonplaats waar ook haar kinderen 
naar school gaan. Ze worstelde met dit probleem en 
vroeg Simone om hulp. Hoe dit op te lossen? Simone 
kwam met het idee om schoolvervoer te regelen. Ze 
nam contact op met het Plusteam van de gemeente, dat 
ondersteuning biedt bij de zorg voor kinderen. 

Ook het Plusteam zag de capaciteiten en gedrevenheid 
van Karin. Maar het was vooraf al duidelijk dat ze niet 
helemaal voldeed aan de voorwaarden voor Bijzondere 
Bijstand, waarmee het vervoer naar school betaald 
kon worden. Maar na intensief contact tussen Senzer, 
Plusteam en Karin kwam het verlossend woord: de 
Bijzondere Bijstand is toegekend. Mooi. Met alle 
complimenten voor het Plusteam voor het creatief 
meedenken en het maatwerk. Sindsdien brengt en haalt 
een busje Karins kinderen naar en van school. Een hele 
zorg minder, de blik kan helemaal op haar opleiding.

De eerste maanden gingen wel met vallen en opstaan. 
Er waren administratieve zaken die niet helemaal lekker 
liepen. En in de zomer dreigde het echt even mis te 
gaan omdat er problemen waren met het vervoer. Ook 
in deze periode sprong Simone steeds bij om te helpen 
om alles weer op de rails te krijgen. Vanuit de aanpak 
van intensieve dienstverlening. Zodat Karin onbezorgd 
haar opleiding kon afmaken. Ook hielp Simone bij het 
aanvragen van Studiefinanciering. Want het kan heel 
lastig zijn om als werkzoekende je weg te vinden binnen 
alle regels en instanties. Senzer helpt daar dan bij. 
 

Weer een stap verder
Waar staat Karin nu, een jaar verder? De Studiefinan-
ciering is toegekend, waardoor ze geen uitkering meer 
nodig heeft. Ze zit inmiddels in het tweede jaar op het 
ROC en zet zo de volgende stap in het laten uitkomen van 
haar droom: Kinderopvang Karin. Veel succes!
 
*De echte naam van Karin is bij de redactie bekend. Voor dit 
artikel is er een stockfoto gebruikt. Dit artikel is gemaakt net 
voor de lockdown-maatregel om alle scholen te sluiten.

Met een groot gezin met jonge kinderen 
moeilijk om op tijd op school te zijn

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. Want ook in deze coronatijden 
zijn er mogelijkheden. Meer informatie? Ga naar 
talentcenter.senzer.nl
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Je kunt bij je gemeente of bij Senzer terecht voor 
ondersteuning bij het oplossen van (beginnende) 
schulden. Want niemand wil dat het probleemschulden 
worden. Vanaf 1 januari gaan gemeenten inwoners met 
betalingsachterstanden in de vaste maandlasten (huur, 
gas, licht, water en zorgpremie) actief opzoeken met 
hulp. Er komt dan een team langs met de vraag of er 
hulp nodig is bij geldzaken. Dit gebeurt alleen bij signalen 
van woningcorporaties of water- en energieleveranciers 
dat mensen een betalingsachterstand hebben. Het team 
bieden hulp bij betalingsregelingen, budgetcoaching 
en budgetbeheer. Oftewel: met het slim omgaan 
met inkomsten en uitgaven. Doel? Voorkomen dat 
achterstanden verder oplopen en mensen grotere 
schulden en problemen krijgen. 
 
In 6 stappen schuldenvrij! Zelf je schulden regelen
Je kunt zelf ook regie pakken om uit de schulden 
te komen. We hebben in deze nieuwsbrief eerder 
geschreven over het Nibud. Op hun site vind je een 
praktisch stappenplan dat je zelf kunt volgen. Met de 
invultool maak je zelf een realistisch aflosplan. 
www.zelfjeschuldenregelen.nl 

Schulden? 5% van je uitkering gaat naar afbetaling 
hiervan  
Sommige bijstandsgerechtigden hebben een schuld bij 
Senzer. Vanaf 2021 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 ‘kostende-
lersnorm’. Dat is vanaf 2021 anders. Dan houdt Senzer 
voor alle bijstandsgerechtigden met een schuld bij 
Senzer, 5% van de uitkering in voor aflossing. In januari 
krijgen alle mensen die het aangaat een brief hierover. 
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. 
 

www.senzer.nl

Betalingsachterstanden?
Mogelijk komt dan een hulpteam bij je op bezoek
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Hoogte van de uitkering 
in 2021

Twee keer per jaar past het Rijk de hoogte van de uitkeringen 
aan. Ook weer per 1 januari 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 Uitkeringsinformati e. 

Kijk voor meer informati e 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

Ontvang  je een bijstandsuitkering? Dan heb je een 
inlichti ngenplicht. Dat betekent dat je de juiste 
informati e 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. Hieronder vind je een aantal voorbeelden.

• Eindejaarsuitkering/13e maand: Heb je in de 
maand december extra inkomsten gehad? Zoals een 
eindejaarsuitkering van je werk? Geef dit dan door. 
Voor de hoogte van je uitkering, houden we namelijk 
ook rekening met deze eindejaarsuitkering

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

• Alimentati e 3% hoger: Vanaf 1 januari 2021 is elke 
partner- en/of kinderalimentati e in Nederland 
verhoogd met 3%. Het bedrag dat voor alimentati e 
op de uitkering wordt ingehouden is daarmee ook 

verhoogd. Neem snel contact op met je ex-partner 
zodat hij/zij het alimentati ebedrag verhoogt met 3%. 
Hiervoor ben je zelf verantwoordelijk. De hoogte van 
de alimentati e kun je berekenen op www.lbio.nl.

• Verandering inkomen/relati e: In december 
hebben veel mensen van de Belasti ngdienst 
bericht ontvangen over de heffi  ngskorti ngen. 
Verandert er iets voor jou in 2021? Bijvoorbeeld 
in inkomen of relati e? Geef dit dan óók door aan 
de Belasti ngdienst. Dit kan namelijk betekenen 
dat je meer of minder ontvangt in 2021. Weten of 
veranderingen invloed hebben op jouw voorlopige 
aanslag voor 2021? www.belasti ngdienst.nl

Hallo 2021, dag 2020!
De beste wensen voor het nieuwe jaar.
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Inlichtingenplicht 
Geef zelf veranderingen 
aan ons door. Dank alvast.


