Werk en uitkering
voor vergunninghouders
wij helpen u
www.senzer.nl

Wat u van ons
en wij van u kunnen
verwachten
In onze regio, waar u
nu woont, is Senzer dé
instantie waar u terecht
kunt voor het krijgen van
een baan en een -tijdelijkeuitkering. In deze folder
informeren we u over uw
rechten en plichten voor
werk en uitkering.

2

Korte
toelichting

Uitgangspunt (staat in de wet):
U verdient eigen inkomen via werk.
Lukt dat nog niet dan kunt u bij Senzer
terecht voor hulp bij het zoeken naar
werk en een tijdelijke uitkering. U krijgt
hiervoor te maken met twee contactpersonen:
1. voor werk
2. voor uw uitkering.

Werk:
Senzer heeft een groot netwerk van
werkgevers en biedt u ondersteuning om
stappen te zetten naar werk, bijv. stages
met extra taalhulp, werkbegeleiding,
cursussen, hulp bij solliciteren, bedrijfsbezoeken etc. U maakt samen met uw
contactpersoon van Senzer (deze heet
Participatiecoach) een plan om te zorgen
dat u een baan krijgt.

Uitkering en inkomen:
U kunt een maandelijkse uitkering voor
eerste levensbehoefte krijgen, dit heet
Bijstand en valt onder de Participatiewet. Daarnaast kunt u misschien andere
kosten ook vergoed krijgen -zoals ziektekosten, advocaatkosten- via Senzer of de
gemeente. Dit heet Bijzondere bijstand.

Rechten en plichten
• U bent actief op zoek naar werk en
accepteert passend werk dat wij u
aanbieden
• U geeft veranderingen in uw situatie
(verhuizing, andere inkomsten, u gaat
samenwonen, scheiden, kinderen in en
uit huis) actief aan ons door. Dit heeft
namelijk invloed op het recht en de
hoogte van uw uitkering
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Bijstanduitkering

Iedereen in Nederland zorgt voor
zijn eigen inkomen door te werken.
Lukt het u niet om werk te vinden en
zijn er geen andere voorzieningen
beschikbaar? Senzer helpt u bij
het zoeken naar werk.
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U kunt ook een tijdelijke uitkering krijgen;
dit heet Bijstand. De bedoeling is dat u zo
snel mogelijk werk vindt, zodat u niet
meer afhankelijk bent van de uitkering.
De uitkering is bedoeld om in uw eerste
levensonderhoud te voorzien. Dit zijn uw
normale uitgaven voor bijvoorbeeld:
• Boodschappen,
• huur- en woonkosten,
• premies van zorgverzekeringen,
• kleding en schoenen.

Aanvragen van een
Bijstand-uitkering
Vluchtelingenwerk helpt u hierbij. Uw
contactpersoon van Vluchtelingenwerk
helpt u met het aanvragen van een
Bijstand-uitkerking. Dit gaat digitaal via
www.senzer.nl/aanvraag. Deze manier is
geheel veilig en geeft u snel duidelijkheid
over uw recht op en hoogte van uw
Bijstand-uitkering. Dit bepalen we op
basis van informatie die u via
www.senzer.nl/aanvraag ons geeft over:
• Uw leeftijd,
• Leefsituatie: alleenstaand, samenwonend/getrouwd, aantal kinderen,
• Vermogen/bezit zoals (spaar)geld,
auto, sieraden, huis in buitenland,
aandelen etc. Alleenstaanden mogen
max 6.020 euro bezitten. Samenwonenden/getrouwden en alleenstaande
ouders mogen maximaal 12.040 euro
hebben om een Bijstand-uitkering te
kunnen krijgen.

Per brief krijgt u bericht of u de Bijstanduitkering gaat ontvangen. Ook krijgt u een
uitnodiging voor een gesprek met uw
Participatiecoach.
Senzer maakt een dossier met daarin de
gegevens die u ingeleverd hebt. Senzer
gaat vertrouwelijk, veilig en zorgvuldig
met uw gegevens om. Dat is in Nederland
per wet geregeld.

Bijstand-uitkering
aanvragen in drie stappen:
1. Vul via de website
www.senzer.nl/aanvraag
uw gegevens in.
2. U ontvangt per brief of u in
aanmerking komt en u wordt
uitgenodigd voor een gesprek
met uw Participatiecoach.
3. Senzer maakt uw dossier aan.
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Bijzondere
bijstand

Soms moet u bijzondere kosten
maken. Kosten die u normaal niet
maakt. Bijvoorbeeld wanneer u
kosten voor medische zorg heeft,
die niet door de zorgverzekeraar
betaald worden (geldt niet voor
het eigen risico). Of wanneer u
een eigen bijdrage dient te betalen aan een advocaat.
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Zijn de bijzondere kosten noodzakelijk en
kunnen ze niet op een andere manier
vergoed worden? Misschien kunnen deze
via Bijzondere bijstand vergoed worden.

Gegevens voor het aanvragen:
• Inwoners uit Deurne, Asten, Someren,
Gemert-Bakel en Laarbeek kunnen
een aanvraag voor Bijzondere bijstand
indienen bij Senzer. Dit kan via de
medewerkers Bijzondere bijstand;
e-mail: bbpeelgemeenten@senzer.nl
of telefonisch via nummer 0492 75 32 86.
• Inwoners uit Helmond kunnen een
aanvraag doen door te bellen met de
gemeente via 140492 (kies 2).
• Inwoners uit Geldrop-Mierlo
kunnen meer info vinden op
www.geldrop-mierlo.nl (Bijzondere
bijstand aanvragen).
Uw contactpersoon van Vluchtelingenwerk
kan u ook helpen bij het aanvragen van
Bijzondere Bijstand. Via de website
www.senzer.nl/BijzondereBijstand
kunnen zij meer informatie voor u vinden.
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Rechten
en plichten

In Nederland hebben we met
elkaar afgesproken dat werk
boven uitkering gaat. Dat mensen
dus zelf voor hun inkomen zorgen.
Vandaar dat Senzer u ondersteunt
in uw weg naar werk in Nederland.
Tijdens deze weg heeft u
waarschijnlijk wel financiële
ondersteuning nodig.
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Senzer biedt u dit tijdelijk vangnet in de
vorm van een Bijstand-uitkering. Daarvoor
moet u wel aan een aantal voorwaardes
voldoen en zich aan bepaalde regels
houden. Zo hebben wij veel informatie en
bewijsstukken van u nodig om het recht en
de hoogte van uw uitkering te bepalen.
En daarnaast bent u verplicht om te
solliciteren en werk te aanvaarden. Dat
klinkt misschien overbodig omdat u zelf
die verantwoordelijkheid ook al voelt.
Maar het is goed om te weten dat dit
vanuit de Nederlandse wet, wel verplicht
wordt gesteld. Als u een partner heeft
waarmee u -in onze regio- samenwoont,
dan gelden de regels ook voor hem of haar.
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Uw
rechten

Uitkering de 10e betaald
Als u de uitkering gaat ontvangen, heeft u
recht op tijdige betaling van de uitkering.
Dit is niet later dan op de 10e van de
volgende maand. Senzer betaalt de
uitkering dus achteraf. Bijvoorbeeld: de
uitkering van maart wordt uiterlijk 10
april betaald. De volgende zaken kunt u
ook van Senzer verwachten:

Begeleiding bij het
vinden van werk
De Participatiecoach Werk van Senzer
maakt met u een plan. Daarin staat welke
stappen u gaat ondernemen om werk te
vinden en de afspraken die daarover met
u zijn gemaakt. Als betaald werk nog niet
kan dan kijken we naar de mogelijkheden
om een opleiding, vrijwilligerswerk of een
(taal)stage te doen. De Participatiecoach
Werk houdt rekening met de activiteiten
die u voor de inburgering hebt.
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Informatie over de uitkering
en antwoord op uw vragen
U heeft bij Senzer twee contactpersonen
waaraan u uw vragen kunt stellen.
Als u vragen heeft over scholing of
(vrijwilligers)werk kunt u die stellen aan
uw Participatiecoach. Vragen over uw
uitkering kunt u stellen aan uw Specialist
Uitkeringen. In onze brieven die u
ontvangt vindt u de contactgegevens van
uw Participatiecoach en uw Specialist
Uitkeringen.

Vakantie
Vakantie dient u wel vooraf door te
geven. U mag elk jaar (1 januari tot en
met 31 december) maximaal 28 dagen op
vakantie met behoud van uw uitkering.
Wat moet u hiervoor doen:
1. u vult voordat u weggaat het vakantieformulier in. Deze is te downloaden via
www.senzer.nl/uitkering-wijzigingen-doorgeven,
2. u levert dit in bij de balie van Senzer,
Churchilllaan 109 te Helmond,
3. u geeft aan uw Participatiecoach Werk
door dat u op vakantie gaat,
4. nadat u terug bent van vakantie meldt
u zich bij de balie van Senzer met uw
legitimatiebewijs en reisdocumenten.

U kunt zelf bepalen of u de vakantie in
één keer op wilt nemen of wilt verspreiden (bijvoorbeeld twee keer twee
weken). U kunt de vakantiedagen die u
niet gebruikt niet meenemen naar het
volgende jaar. Het is ook niet toegestaan
om de vakantie van twee opeenvolgende
jaren achter elkaar op te nemen. Dus dat
u van begin december tot eind januari op
vakantie gaat. Gaat u in totaal langer dan
vier weken op vakantie? Dan heeft u geen
recht op een bijstandsuitkering. Ook
wanneer u langer dan 7 dagen niet in uw
eigen woning verblijft dient u het
vakantiemeldingsformulier in te leveren.
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Uw
plichten

Plichten
Vanaf het moment dat u een uitkering
aanvraagt heeft u verplichtingen. Zo moet
u informatie geven en medewerking
verlenen, anders kan uw recht op
uitkering niet vastgesteld worden en
krijgt u geen uitkering. Bij uw contact met
Senzer moet u zich kunnen legitimeren.
Daarvoor moet u uw paspoort en/of
verblijfsvergunning meenemen. Dit geldt
ook voor uw gezinsleden.

Het vinden en houden van werk
U bent verplicht om te solliciteren en uw
best te doen om werk te vinden. Het gaat
niet alleen om werk dat bij uw eerdere
opleiding of werkervaring past. Het gaat
om al het algemeen geaccepteerd werk.
Als u aan het werk kunt, dan bent u
verplicht om dat werk te gaan doen.
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Daarnaast heeft u de volgende
verplichtingen op het gebied van werk:
• alle informatie en gegevens verstrekken
die belangrijk zijn voor het vinden van
werk,
• de afspraken nakomen die uw Participatiecoach Werk met u maakt en in
een plan vastlegt,
• meewerken aan een opleiding of
scholing als dat nodig is,
• meewerken aan een onderzoek naar
uw arbeidsgeschiktheid. Dat is een
onderzoek waarbij wordt gekeken naar
uw mogelijkheden om weer aan het
werk te gaan,
• meewerken aan een traject dat gericht
is op werk, zoals het (onbetaald) werken
met behoud van uw uitkering of het
verrichten van vrijwilligerswerk of
(taal)stage,
• u gebruik maakt van alle voorzieningen
die Senzer u aanbiedt,
• u uw best doet bij sollicitaties. Als u

werk heeft doet u uw best om dit te
behouden.
Wij gaan ervan uit dat u snapt dat deze
regels er zijn en dat u zich er aan houdt.
Deze gelden voor iedereen in Nederland
met een Bijstand-uitkering. Mensen die
niet meewerken aan deze verplichtingen
krijgen tijdelijk een lagere uitkering.
In uitzonderlijke situaties kan het zijn dat
u om persoonlijke of medische redenen
niet hoeft te voldoen aan de arbeidsplicht.
Als dat zo is ontvangt u van ons een brief
daarover.
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Uw
plichten

Wijzigingen in uw situatie
dient u door te geven
De hoogte van uw uitkering is afhankelijk
van uw persoonlijke situatie. Als er iets
verandert in uw persoonlijke situatie
moet u dat uiterlijk voor de 6e van de
volgende maand aan Senzer doorgeven.
Een wijziging kan invloed hebben op uw
recht op uitkering.
Het gaat om wijzigingen zoals het vinden
van (vrijwilligers)werk, het hebben van
inkomsten, het gaan samenwonen,
verhuizen of het ontvangen van geldbedragen (zoals bijschrijvingen, kasstortingen en inkomsten uit gokken), een
erfenis, geldprijs, schenking of een
belastingaanslag.

Ook als er iemand in hetzelfde huis komt
wonen, als kinderen die bij u in huis
wonen gaan studeren, of juist gaan
stoppen met studeren, aanschaf van
brommer of auto, wijziging bankrekeningnummer of vakantie moet u dit aan
Senzer doorgeven. Ook als u maar één
dag gaat werken of maar een paar uur
per week, dient u dit door te geven. De
inkomsten die u in een maand zelf
verdient worden dan met uw uitkering
van dezelfde maand verrekend.
Stel dat de wijziging plaats vindt op 16
juli, dan dient u deze uiterlijk voor 6
augustus te melden.

Let op!
Als u de wijziging niet doorgeeft overtreedt u de regels. U moet dan het teveel
ontvangen geld terug betalen. Ook kan
uw uitkering worden geblokkeerd of
beëindigd. Daar bovenop kunt u een
boete krijgen die net zo hoog kan zijn als
het teveel ontvangen bedrag. Wees u er
dus van bewust dat u wijzigingen in uw
situatie actief aan Senzer doorgeeft.

Voorbeeld: Mevrouw A. ontvangt een
bijstandsuitkering. Zij verdient al zes
maanden geld met het oppassen op haar
buurmeisje. Zij heeft daarmee in totaal
€ 500,- verdiend. Dit heeft ze niet gemeld
bij Senzer. Mevrouw A. heeft de regels
overtreden. Zij moet het teveel ontvangen
bedrag (€ 500,-) terugbetalen. Daarnaast
moet zij hetzelfde bedrag als boete
betalen. Dus in totaal: € 500,00 +
€ 500,00 = € 1.000,00.

Een wijziging doorgeven doet u zo:
1. U vult het wijzigingsformulier in voor de 6e van de volgende maand. Dit
formulier kunt u via www.senzer.nl/uitkering-wijzigingen-doorgeven
downloaden of opvragen bij de balie van Senzer, Churchilllaan 109 te Helmond.
2. U levert dit in per e-mail bij uw contactpersoon bij Senzer, per post, of bij de
balie van Senzer in Helmond.
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Tegengaan fraude,
bezwaar en klachten

Onderzoeken van fraude
Senzer controleert de door u verstrekte
gegevens. Regelmatig wordt onderzocht
of u bijvoorbeeld naast uw uitkering nog
andere inkomsten heeft of wat u leefsituatie
is. Als er iets niet klopt, dan volgt nader
onderzoek.

Indienen bezwaar of klacht
Als Senzer een besluit neemt over uw
uitkering, ontvangt u hierover altijd een
brief. Dit heet een beschikking. Bent u het
niet eens met de beschikking, dan kunt u
daartegen schriftelijk bezwaar maken.
U hebt hiervoor zes weken de tijd. De regels
voor het indienen van een bezwaar kunt
u lezen in de beschikking.
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Als u niet tevreden bent over de manier
waarop u door Senzer of een medewerker
van Senzer wordt geholpen, dan kunt u
een klacht indienen. Vaak is het mogelijk
om uw klacht al in een goed gesprek met
een medewerker van Senzer op te lossen.
Wilt u toch een officiële klacht indienen
dan kunt u die per brief opsturen naar:
Senzer;
T.a.v. klachtencoördinator team
Juridische Uitvoering & Interne Controle;
O.v.v. klacht
Postbus 272; 5700 AG Helmond.

Algemene gegevens Senzer
Churchilllaan 109
5700 AG Helmond
Openingstijden:
maandag t/m vrijdag
van 08.30 tot 17.00 uur
Telefoon: 0492 58 24 44
E-mail:
info@senzer.nl

Deze folder is bedoeld voor vergunninghouders die wonen in de gemeenten
Asten, Deurne, Gemert-Bakel,
Geldrop-Mierlo, Helmond, Laarbeek
en Someren. Senzer voert voor deze
gemeenten de Participatiewet uit.
September 2018
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Nederlands

Arabisch

Bezoekadres
Montgomeryplein 6
5705 AX Helmond

Postadres
Postbus 232
5700 AE Helmond

t. 0492-582 542
e. info@senzer.nl
www.senzer.nl

منشور موجه إلى حاملي تصريح اإلقامة في
هولندا (اإلنجليزية-الهولندية ،الهولندية-العربية،
الهولندية-التغرينية

www.senzer.nl

مرح بً ا بك في منطقتنا .مرح بً ا بك في
 Senzer. Senzerتدعمك من أجل
مستقبل أفضل فيما يتعلق بالعمل
في منطقتنا ،حيث تُ قيم حال يًا ،تعتبر
 Senzerهي الهيئة التي يمكنك من
خاللها الحصول على وظيفة والحصول
على إعانة مؤقتة .من خالل هذا المنشور،
نُ علمك بحقوقك وااللت زامات ال واقعة عليك
فيما يتعلق بالحصول على عمل وتلقي
إعانة.

Korte
toelichting

نقطة االنطالق األساسية (منصوص عليها في
القانون) :أنت تكسب دخلك الخاص بك من
خالل العمل.
إذا لم تنجح في ذلك ،فيمكنك التوجه إلى  Senzerلتلقي
المساعدة في البحث عن وظيفة وللحصول على إعانة
مؤقتة .سوف تتعامل مع مسؤول ّي اتصال (شخصين) من
أجل ذلك:
 .1للبحث عن وظيفة
 .2للحصول على إعانة

البحث عن وظيفة:
لدى  Senzerشبكة كبيرة من أصحاب العمل وتقدم لك
الدعم التخاذ الخطوات الالزمة للحصول على وظيفة،
مثل التدريب مع دعم إضافي لتعلم اللغة ،واإلرشاد
والتوجيه للحصول على وظيفة ،والدورات التدريبية،
والمساعدة في تقديم طلبات الحصول على وظيفة،
وزيارة الشركات ،إلخ .بالتعاون مع مسؤول االتصال
الخاص بك التابع لـ ( Senzerيُس َّمى ُمدرِّ ب المشاركة
والحصول على عمل  ،)Participatiecoachيمكنك
وضع خطة لضمان حصولك على وظيفة.
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اإلعانة والدخل:
يمكنك الحصول على إعانة شهرية لالحتياجات المعيشية
األساسية ،وهذا ما يُس َّمى بـ "المساعدة" ويخضع لقانون
المشاركة الهولندي .بجانب ذلك ،قد يتم تعويضك عن
تكاليف أخرى  -مثل النفقات الطبية ،وأتعاب المحاماة -
عن طريق  Senzerأو عن طريق البلدية .وهذا ما يُس َّمى
بـ "المساعدة الخاصة".

حقوق والتزامات
	•أن تبحث عن عمل وتقبل العمل المناسب الذي نقدمه
لك
	•أن تقوم باإلبالغ عن أي تغيرات تحدث في أوضاعك
الشخصية (االنتقال إلى منزل آخر ،أو الحصول على
مصادر دخل أخرى ،أو في حالة العيش سويًا مع
عاشر ،أو في حالة الطالق ،أو عندما يحضر
شريك ُم ِ
األطفال للعيش معك في المنزل أو عندما ينتقلون
لإلقامة في مكان آخر ويتركون المنزل) .كل هذا
يلعب دورًا في تحديد مقدار مبلغ اإلعانة الخاصة بك.
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كل فرد في هولندا مسؤول على أن يكون لديه
دخل من عمل ما .إذا لم تنجح في العثور على
عمل وليس لديك أي مصدر دخل ،فإن
 Senzerسوف تساعدك في البحث على عمل.

4

ويمكنك أيضًا الحصول على إعانة لفترة مؤقتة ،وهو ما
يُسمى بـ "المساعدة" .الهدف من ذلك هو أن تحصل على
عمل في أقرب وقت ممكن ،وأال تكون بحاجة لالعتماد
على اإلعانة .الهدف من منح اإلعانة هو تزويدك
باحتياجاتك المعيشية األساسية بشكل مؤقت .وهي نفقاتك
العادية ،على سبيل المثال من أجل:
	•القيام بالتسوق لشراء طلبات المنزل
	•دفع اإليجار وتكاليف السكن
	•دفع أقساط التأمين الصحي
	•شراء المالبس واألحذية

التقدم بطلبات الحصول على إعانة اجتماعية:
المجلس الهولندي لشؤون الالجئين
ضا أن
( )Vluchtelingenwerkيمكنه أي ً
يساعدك في هذا األمر.

وسوف تتلقى خطابًا عبر البريد نخبرك من خالله ما إذا
كنت سوف تحصل على إعانة .وسوف تتلقى أيضًا دعوة
لحضور مقابلة مع ُمدرِّ ب ال ُمشاركة الخاص بك.

سوف يساعدك مسؤول االتصال الخاص بك التابع
للمجلس الهولندي لشؤون الالجئي ن (�Vluchtelingen
 )werkفي تقديم طلب الحصول على إعانة اجتماعية.
ويتم ذلك من خالل اإلنترنت عبر الرابط التاليwww. :
 .senzer.nl/aanvraagهذه الطريقة آمنة تما ًما
وتوضح لك سريعًا مدى استحقاقك للحصول على إعانة
اجتماعية ومقدار مبلغ هذه اإلعانة .وهذا نحدده على
أساس المعلومات التي ترسلها لنا عبر الرابط www.
 senzer.nl/aanvraagحول:
	•عمرك
	•الحالة االجتماعية :ما إذا كنت تعيش بمفردك ،أم
عاشر/متزوج ،وعدد األطفال
تعيش مع شريك ُم ِ
	•األصول/الممتلكات مثل األموال (المدخرات)،
والسيارات ،والمجوهرات ،والمجوهرات والمنازل
المملوكة في الخارج ،واألسهم ،إلخ.
	•إذا كنت تعيش بمفردك ،فيُسمح أن تكون األصول
المملوكة من قبلك ُمق ّدرة بمبلغ  6020يورو كحد
أقصى .وإذا كنت متزوجًا أو تعيش مع شريك
عاشر أو إذا كنت أبًا وحيدًا أو أ ًما وحيدة ،فيُسمح
ُم ِ
أن تكون األصول المملوكة من قبلك ُمق ّدرة بمبلغ
 12040يورو كحد أقصى ،من أجل أن تكون ُمستحقًا
للحصول على إعانة.

تقوم  Senzerبعمل ملف يحتوي على كل البيانات التي
زودتنا بها .تُعالج  Senzerبياناتك بسرية وأمان وعناية
تامة .ويُنظَّم ذلك في هولندا من خالل القوانين.

32
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Bijzondere
bijstand

هل تكبدت تكاليف إضافية؟ يمكن أن تحصل
على مساعدة خاصة من أجل تغطية تلك
التكاليف
أحيانًا تتكبد تكاليف إضافية .تكاليف ال تدفعها عادة في
نفقاتك االعتيادية .على سبيل المثال عندما يلزم أن تدفع
تكاليف تتعلق بتلقي الرعاية الطبية وال يغطيها التأمين
الصحي (ال ينطبق ذلك على الفوائض القابلة للخصم).
لمحام.
أو إذا كان يجب عليك دفع ُمساهمة شخصية
ٍ
إذا كانت هذه التكاليف اإلضافية ضرورية وال يمكن
تغطيتها بطريقة أخرى ،فربما يمكن تغطية هذه التكاليف
من خالل الحصول على مساعدة خاصة.

	•يمكن للمقيمين في دورنه ( )Deurneوأستن
( )Astenوسومرين ( )Somerenوخيميرت-باكيل
( )Gemert-Bakelوالربيك ( )Laarbeekتقديم
طلباتهم للحصول على مساعدة خاصة إل ى �Sen
 .zerويمكن القيام بذلك من خالل توجيه الطلب إلى
موظفي الحصول على المساعدة الخاصة ،عبر البريد
اإللكتروني bbpeelgemeenten@senzer.nl :أو
عبر الهاتف على الرقم .86 32 75 0492
	•يمكن للمقيمين في هيلموند ( )Helmondتقديم طلباتهم
عن طريق االتصال بالبلدية على الرقم ( 140492اختر
رقم .)2
	•يمكن للمقيمين في جيلدروب-ميرلو
( )Geldrop-Mierloالعثور على المزيد من
المعلومات على الموقع اإللكتروني
( www.geldrop-mierlo.nlطلب مساعدة خاصة
)Bijzondere bijstand aanvragen
الشخص المسؤول عن االتصال الخاص بك التابع للمجلس
الهولندي لشؤون الالجئين ( )Vluchtelingenwerkيمكنه
أيضًا أن يساعدك في تقديم طلب الحصول على مساعدة
خاصة .يمكنهم العثور على المزيد من المعلومات على الرابط
التالي:
.www.senzer.nl/BijzondereBijstand
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7

الحقوق و االلتزامات

في هولندا ،اتفقنا على أن تكون األولوية
للعمل وليس لتلقي اإلعانة .وأن يكون الناس
مسؤولين بأنفسهم على أن يكون لديهم مصدر
دخل .لذلك فإن  Senzerتدعمك في طريقك
للحصول على عمل في هولندا .خالل هذا
الطريق للحصول على عمل ربما تحتاج إلى
دعم مالي .تقدم لك
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 Senzerشبكة األمان المؤقتة هذه في شكل إعانة
اجتماعية .لذلك يجب عليك تلبية عدد من الشروط وااللتزام
بقواعد معينة .على سبيل المثال ،نحن نحتاج منك الكثير
من المعلومات والوثائق الداعمة لتحديد مدى استحقاقك
للحصول على إعانة اجتماعية ومقدار مبلغ هذه اإلعانة.
بجانب ذلك ،أنت ُملزم بالتقدم بطلبات للحصول على إحدى
الوظائف ال ُمعلن عنها وقبول االلتحاق بهذه الوظيفة .قد يبدو
ذكر ذلك غير ضروري ألنك بالفعل تشعر بنفسك بهذه
المسؤولية .لكن من الجيد معرفة أن هذا إلزامي بموجب
عاشر تعيش معه
القانون الهولندي .إذا كان لديك شريك ُم ِ
في منطقتنا ،فإن هذه القواعد تنطبق عليه أيضًا.
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الحقوق

دفع مبلغ اإلعانة في اليوم العاشر من كل شهر
إذا كنت سوف تحصل على إعانة ،فمن حقك أن يُدفع لك
مبلغ اإلعانة في الموعد ال ُمحدد .وهذا الموعد ينبغي أال
يتخطى يوم  10من الشهر التالي .وبالتالي سوف تدفع
لك  Senzerمبلغ اإلعانة الحقًا .على سبيل المثال :سيتم
دفع مبلغ إعانة شهر مارس في موعد أقصاه  10أبريل.
يمكنك أيضًا أن تنتظر من  Senzerما يلي:

التوجيه واإلرشاد من أجل الحصول على عمل
ُمدرِّ ب المشاركة والحصول على عم ل (�Participa
 )tiecoach Werkالتابع لـ  Senzerسيضع خطة
بالتعاون معك .وتحتوي هذه الخطة على الخطوات التي
سوف تتّبعها من أجل العثور على عمل واالتفاقات التي
تم وضعها بالتعاون معك من أجل ذلك الغرض .إذا
كان الحصول على عمل مدفوع األجر غير ممكن ،فإننا
نبحث معك إمكانية االلتحاق بالتعليم أو بدورة تأهيلية
أو دورة تعلم لغة أو عمل تطوعي .وأثناء وضع هذه
الخطة ،سيُراعي ُمدرِّ ب المشاركة والحصول على عمل
( )Participatiecoach Werkاألنشطة ال ُمرتبطة
بدورة االندماج والمواطنة التي تؤديها
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معلومات بشأن اإلعانة وبشأن حقوقك ،والرد
على أسئلتك

عطلة أربعة أسابيع  >-يجب عليك إبالغنا
مسبقا

في  Senzerلديك مسؤول ّي اتصال (شخصين) يمكنك
طرح أسئلتك عليهما .إذا كانت لديك أي أسئلة بشأن
التعليم أو العمل أو العمل التطوعي ،فيمكنك طرحها على
ُمدرِّ ب المشاركة والحصول على عم ل (�Participatie
 )coachالخاص بك .األسئلة ال ُمتعلقة باإلعانة الخاصة
بك يمكنك طرحها على الموظف ال ُمختص باإلعانات
الخاص بك .في رسائلنا التي تتلقاها سوف تجد بيانات
االتصال الخاصة بكل من ُمدرِّ ب المشاركة الخاص بك
والموظف ال ُمختص باإلعانات الخاص بك.

يُسمح لك كل عام (من  1يناير حتى  31ديسمبر) بالسفر
لقضاء عُطلة بحد أقصى لمدة  28يوم مع االحتفاظ
باإلعانة الخاصة بك .ما الذي يجب أن تفعله من أجل
ذلك:
	.1قبل السفر لقضاء العطلة ،يجب أن تقوم بملء
استمارة العطالت .يمكن تنزيل هذه االستمارة عبر
الرابط التال ي �www.senzer.nl/uitkering-wij
zigingen- doorgeven
	.2ثم تقوم بتسليم هذه االستمارة في مكتب Senzer
الكائن بالعنوان  109شارع  Churchilllaanفي
هيلموند ))Helmond
	.3يجب عليك أن تُبلغ ُمدرِّ ب المشاركة والحصول على
عمل ( )Participatiecoach Werkبأنك ستسافر
لقضاء عطلة
	.4بعد عودتك من عطلتك ،تُسجِّ ل نفسك في مكتب
 Senzerببطاقة هويتك ووثائق السفر الخاصة بك

يمكنك أن تقرر بنفسك ما إذا كنت ترغب في الحصول
على أيام العُطلة دُفعة واحدة أم ترغب في تقسيمها
(على سبيل المثال مرتين لمدة أسبوعين في كل مرة).
أيام العُطالت التي ال تستخدمها ال يُمكنك ترحيلها للعام
التالي .كما ال يُمكنك إدماج أيام عُطالت سنتين متتاليتين
مع بعضها .أي بأن تسافر لقضاء العُطلة من بداية
ديسمبر وحتى نهاية يناير.
إذا سافرت لقضاء العُطلة بما مجموعه أكثر من أربعة
أسابيع ،فلن يحق لك الحصول على إعانة اجتماعية.
ملحوظة كذلك عندما ال تقيم في منزلك لمدة تزيد عن 7
أيام ،يجب عليك تسليم استمارة اإلخطار عن العطالت.

االلتزامات

االلتزامات
منذ أن تتقدم بطلب للحصول على إعانة ،فإن هناك
التزامات تقع على عاتقك .لذلك ،يجب عليك تقديم
المعلومات والتعاون وإال فلن يتم إقرار حقك في
الحصول على إعانة ،ومن ث ّم لن تحصل على إعانة .عند
تواصلك مع  Senzerيجب أن تكون قادرًا على تقديم ما
يُثبت هويتك .ومن أجل ذلك يجب أن تأخذ معك جواز
السفر الخاص بك و/أو تصريح اإلقامة في هولندا .وهذا
ينطبق أيضًا على أفراد أسرتك.
بجانب ذلك ،تقع عليك االلتزامات التالية:
العثور على وظيفة والمحافظة عليها
أنت ُملزم بالتقدم بطلبات للحصول على إحدى الوظائف
ال ُمعلن عنها وبذل قصارى جهدك للحصول على عمل.
وهنا ال يتعلق األمر فقط بالبحث عن عمل يتناسب مع
تأهيلك العلمي السابق أو خبراتك السابقة في العمل .حيث
يتعلق األمر هنا بالعثور على أي عمل مقبول بشكل عام.
إذا كنت قادرًا على القيام بمهام عمل ما ،فعندئذ تكون
ُملز ًما بااللتحاق بهذا العمل.
بجانب ذلك ،تقع عليك االلتزامات التالية في مجال العمل:
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	•تقديم كافة المعلومات والبيانات التي تعتبر مهمة للعثور
على عمل.
	•االلتزام بجميع االتفاقات التي يتفق معك ُمدرِّب
المشاركة والحصول على عم ل (�Participatie
 )coach Werkالخاص بك عليها ووضعها في إطار
خطة.
	•التعاون من أجل االلتحاق بدورات تعلمية أو تدريبية
إذا لزم األمر.
	•التعاون من أجل إجراء بحث بشأن كفاءتك وأهليتك
للعمل .وهو بحث نتعرف من خالله على فرص
عودتك مرة أخرى إلى سوق العمل.
	•التعاون من أجل المشاركة في مسار تعلم يُركز على
العمل ،مثل العمل (غير مدفوع األجر) مع االحتفاظ
باإلعانة الخاصة بك أو القيام بعمل تطوعي أو
االلتحاق بدورة (تعلم لغة).
	•االستفادة من جميع الفرص والتسهيالت التي تقدمها
لك .Senzer
	•أن تبذل قصارى جهدك للتقدم بطلبات لاللتحاق بإحدى
الوظائف ال ُمعلن عنها .إذا كان لديك عمل ،فيجب عليك
أن تبذل قصارى جهدك لتحافظ عليه.

نفترض أنك تفهم وجود هذه القواعد وأنك سوف تلتزم
بها .هذه القواعد تنطبق على كل شخص يحصل على
إعانة اجتماعية في هولندا .األشخاص الذين ال يتعاونون
مع هذه االلتزامات المفروضة سوف يحصلون على
إعانة أقل بشكل مؤقت.
في حاالت استثنائية ،ألسباب شخصية أو طبية يمكن
أال تخضع لاللتزام بالعودة إلى سوق العمل .إذا كان هذا
األمر ينطبق عليك ،فعندئذ سوف تتلقى خطابًا إلعالمك
بذلك.
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االلتزامات

يجب عليك إبالغنا بأي تغيرات تطرأ على
أوضاعك الشخصية
مقدار مبلغ اإلعانة الخاصة بك يعتمد على أوضاعك
الشخصية .إذا تغير شيء في أوضاعك الشخصية ،فيجب
عليك إبالغ  Senzerفي موعد أقصاه اليوم الـ 6من
الشهر التالي .يمكن أن تؤثر التغيرات على استحقاقك
للحصول على إعانة.
ويتعلق األمر هنا بحدوث تغيرات مثل العثور على عمل
(تطوعي) ،أو أن يُصبح لديك دخل ما ،أو إذا قررت
عاشر ،أو إذا انتقلت للعيش في
العيش سويًا مع شريك ُم ِ
مسكن آخر ،أو إذا تلقيت أموال (مثل األرصدة الدائنة
والودائع النقدية والدخل من المقامرة) أو ميراث أو جائزة
نقدية أو هبة أو تقييم ضريبي .وكذلك إذا حضر أحد
للعيش معك في المنزل ،أو عندما يذهب األطفال الذين
يعيشون معك للدراسة ،أو سوف يتوقفون عن الدراسة،
أو عند شراء دراجة نارية أو سيارة ،أو حدوث تغير في
رقم الحساب المصرفي ،أو عند السفر لقضاء العطالت،
فيجب أن تبلغ  Senzerبذلك.
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حتى إذا كنت تعمل يو ًما واحدًا فقط أو بضع ساعات
في األسبوع ،يجب عليك اإلبالغ عن ذلك .وعندئذ فإن
مبلغ الدخل الذي سوف تحصل عليه خالل شهر ما سيتم
خصمه من مبلغ اإلعانة التي تحصل عليها الخاصة
بالشهر نفسه.
	.1يجب عليك ملء استمارة اإلبالغ عن التغيرات
قبل اليوم الـ  6من الشهر التالي .يمكنك تنزيل هذه
االستمارة عبر الرابط التالي https://www.
senzer.nl/uitkering-wijzigingen- door gevenأو طلب ذلك من مكتب  Senzerالكائن
بالعنوان  109شارع  Churchilllaanفي هيلموند
(،)Helmond
	.2يمكنك إرسال هذه االستمارة عبر البريد اإللكتروني
إلى مسؤول االتصال الخاص بك في ،Senzer
أو عبر البريد ،أو تسليمها في مكتب  Senzerفي
هيلموند (.)Helmond
لنفترض أن التغير حدث في يوم  16يوليو ،يجب عليك
اإلبالغ عن ذلك في موعد أقصاه  6أغسطس.

إذا لم تقم باإلخطار عن التغيرات ،فإنك تنتهك القواعد.
وسيتوجب عليك عندئذ إعادة تسديد المبالغ الزائدة التي
حصلت عليها .يمكن أيضًا أن يتم حظر اإلعانة الخاصة
بك أو إنهاؤها .عالوة ذلك ،فقد تُفرض عليك غرامة
بنفس مستوى المبالغ الزائدة التي حصلت عليها .لذلك
كنت منتبهًا إلبالغ  Senzerعن التغيرات التي تطرأ
على أوضاعك الشخصية.
مثال :السيدة أ تحصل على مساعدة اجتماعية .وهي
تكسب المال منذ ستة أشهر من خالل رعايتها لفتاة
جارتها .لقد حصلت إجماالً على  500يورو مقابل ذلك.
ولم تخطر  Senzerبذلك .لقد انتهكت السيدة أ القواعد.
لذلك ،سيتوجب عليها أن تقوم بإعادة سداد المبلغ الزائد
الذي حصلت عليه ( 500يورو) .بجانب ذلك ،سيتوجب
عليها أن تدفع نفس المبلغ كغرامة .وبالتالي سيتوجب
عليها أن تدفع إجماالً:
 500يورو  500 +يورو = 1000
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مكافحة االحتيال ،والتقدم
باالعتراضات والشكاوى

التحري والتحقيق بشأن االحتياالت
تتحقق  Senzerمن المعلومات والبيانات التي تقدمها.
على سبيل المثال يتم التحقق بانتظام مما إذا كان لديك
دخل آخر بجانب اإلعانة التي تحصل عليها أو ما إذا
كانت هناك أي تغيرات في أوضاعك المعيشية .إذا كان
هناك شيء ما ال يسير بشكل صحيح ،فسوف يتبع ذلك
إجراء المزيد من البحث والتحري.

التقدم باعتراض أو شكوى
عندما تتخذ  Senzerقرارًا بشأن اإلعانة الخاصة
بك ،فإنك تتلقى دائًما خطابًا بذلك .وهذا يُس َّمى "القرار
ال ُمتّخذ بشأن اإلعانة الخاصة بك" .إذا لم تكن متفقًا مع
القرار ال ُمتّخذ بشأن اإلعانة الخاصة بك ،فيمكنك التقدم
باعتراض كتابي ضد القرار .ولديك مهلة  6أسابيع
للتقدم باالعتراض على القرار .القواعد الخاصة بالتقدم
باالعتراض تكون ُمدرجة في القرار ال ُمرسل لك حيث
يمكنك قراءتها.

راض عن الطريقة التي تمت مساعدتك
إذا كنت غير
ٍ
أو من قبل أحد موظفيها Senzer ،من خاللها من قبل
فيمكنك التقدم بشكوى .عادة ما يكون في اإلمكان تقديم
 Senzer.حل بشأن شكواك خالل مقابلة مع موظف
ولكن إذا كنت ال تزال ترغب في التقدم بشكوى رسمية،
:فيمكنك إرسالها عبر خطاب إلى
;Senzer
T.a.v. klachtencoördinator team Juridische
Uitvoering & Interne Controle; O.v.v.
;klacht Postbus 272
5700 AG Helmond.

البيانات العامة لـ Senzer
 10109شارع Churchilllaan
 AG 5700هيلموند ()Helmond
مواعيد العمل :من االثنين إلى الجمعة من الساعة
 8:30صباحًا إلى الساعة  5:00مسا ًء
رقم الهاتف44 24 58 0492 :
عنوان البريد اإللكترونيinfo@senzer.nl :
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بيانات إصدار المنشور
هذا المنشور موجه إلى حاملي تصريح اإلقامة
في هولندا الذين يعيشون في بلديات أستن
( )Astenودورنه ( )Deurneوخيميرت-
باكيل ( )Gemert-Bakelوجيلدروب-ميرلو
( )Geldrop-Mierloوهيلموند ()Helmond
والربيك ( )Laarbeekوسومرين (.)Someren
تنفذ  Senzerقانون المشاركة الهولندي لهذه
البلديات.
سبتمبر 2018
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