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Beste raadsgriffier,
Graag willen wij uw gemeenteraad informeren dat het Dagelijks Bestuur van Senzer (DB) het
volgende heeft besloten voor de gehele arbeidsmarktregio Helmond-de Peel (gemeenten Asten,
Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren):
 Huidige werkzoekenden/uitkeringsgerechtigden met parttime werk krijgen vanaf 10 juli 2017
hun bijstandsuitkering standaard rond de 10e van de volgende maand. De omzetting gebeurt
niet stapsgewijs maar in één keer.
 Dit geldt ook voor huidige werkzoekenden/uitkeringsgerechtigden die na 1 juni 2017 een
parttime baan vinden. Ook zij krijgen dan standaard rond de 10e van de maand erop hun
bijstandsuitkering.
 Ook nieuwe werkzoekenden/uitkeringsgerechtigden -zowel met als zonder parttime werkdie na 1 maart 2017 een bijstandsuitkering aanvragen bij Senzer krijgen standaard op de 10e
in de maand erop betaald.
 Voor werkzoekenden/uitkeringsgerechtigden die -nog- geen werk hebben, verandert er niks;
zij blijven rond de 27e van dezelfde maand hun uitkering ontvangen. Het gaat hier om circa
90% van alle werkzoekenden/uitkeringsgerechtigden.
Als de uitbetalingsdatum voor een persoon eenmaal op de 10e achteraf is, dan blijft deze daarna
altijd op deze datum staan. Noot: driekwart van de Nederlandse gemeentes en ook het UWV betalen
rond de 10e van de maand erop.
Maatregelen om overgang goed te laten verlopen: voorschot en individuele begeleiding
Voor de ruim 400 werkzoekenden/uitkeringsgerechtigden met parttime werk die met het opschuiven
van de betaaldatum te maken krijgen, neemt Senzer de volgende maatregelen om de
overbruggingsperiode goed en soepel te laten verlopen:
 Voorschot in mei samen met uitkering en vakantiegeld: zij krijgen een voorschot van 350
euro aangeboden. Dit bedrag komt overeen met het bedrag aan gemiddelde maanduitkering
van de te verzetten periode. Dit voorschot verstrekt Senzer in de maand mei 2017, waarin





naast de uitkering ook het vakantiegeld wordt uitgekeerd. Hierdoor beschikt de betreffende
groep over een maximaal budget om de lasten in de maand juni te kunnen dragen. Eind juni
ontvangen ze hun salaris van het parttime werk en op 10 juli vindt dan de volgende gecorrigeerde- uitkering plaats. Vervolgens wordt dan standaard rond de 10e betaald. Het
voorschot betalen zij vervolgens in delen van 15 euro per maand aan Senzer terug.
Persoonlijk begeleiding: omdat deze groep bij Senzer zeer goed bekend is, wordt er
individueel maatwerk en persoonlijke begeleiding geleverd zodat betalingsproblemen zo
goed als mogelijk worden voorkomen.
Inlichten instanties en bedrijven: daarnaast neemt Senzer contact op met alle bij hem
bekende instanties en bedrijven die te maken kunnen krijgen met de financiële situatie van
de bijstandsgerechtigden. Denk aan: woningcorporaties, nutsbedrijven (gas, water,
elektriciteit), bewindvoerders, zorginstellingen, ziektekostenverzekeraars en de betreffende
gemeentes.

Huidige bijstandsgerechtigden die nu nog geen werk hebben, maar later wel werk vinden krijgen op
dat moment ook een voorschot en persoonlijke begeleiding (maatwerk) om de overgang naar de 10e
als betaaldatum goed te laten verlopen.
Schematische weergave
Huidige bijstandsgerechtigden mét
parttime werk
Huidige bijstandsgerechtigden zonder
parttime werk
Toekomstige bijstandsgerechtigden
vanaf 1 maart 2017 met en zonder
werk
Huidige bijstandsgerechtigden zonder
werk die na 1 juni 2017 parttime gaan
werken

Vaste uitbetalingsdatum
10e van de maand erop
(uitkering juni wordt rond
10 juli 2017 betaald)
27e van dezelfde maand
10e van de maand erop

10e van de maand erop

Compensatie
Voorschot 350 euro en
individuele begeleiding en
maatwerk
Niet van toepassing want er
verandert niets
Niet van toepassing want
hebben nog geen
bijstandsuitkering.
Voorschot 350 euro en
individueel begeleiding en
maatwerk

Gehoor gegeven aan vragen en zorgen met aanpassing van oorspronkelijke plan
Bovenstaande is een aanpassing op het oorspronkelijke plan. Het DB geeft met deze aanpassing
gehoor aan de zorgen en vragen die er leven en de onrust die is ontstaan naar aanleiding van het
oorspronkelijke plan.
De maatregel heeft verder geen invloed op het recht en de hoogte van de uitkering. Alle
uitkeringsgerechtigden krijgen altijd het totale uitkeringsbedrag waar zij recht op hebben.

Redenen: verbeteren dienstverlening en stimuleren parttime werk
Senzer voert deze aanpassing door om de volgende redenen:
1. Verbeteren dienstverlening en verminderen administratieve rompslomp
Werkzoekenden/uitkeringsgerechtigden hebben nu te maken met naheffingen
(terugbetalingen) als zij parttime werk hebben. Door de uitbetaling van de uitkering voor
deze parttimers te verschuiven van de 27e van de maand naar de 10e van de maand erop,
kunnen inkomsten uit werk meteen goed verwerkt worden in het uiteindelijke
uitkeringsbedrag. Zij hebben dus minder administratieve rompslomp en meteen
duidelijkheid wat betreft het definitieve maandbedrag.
2. Stimuleren van het hebben van parttime werk, want werken loont
De drempel om te gaan werken wordt weggenomen; wat belangrijk is bij het ervaren dat
werk loont. Het hebben van parttime werk helpt om uit de uitkering te komen.
Dit sluit aan bij de al bestaande maatregel dat een kwart van het inkomen in de eerste 6
maanden van de parttime baan niet verrekend wordt met de uitkering.
3. Eerste jaar meeste kans op werk
Voor mensen die voor het eerst een bijstandsuitkering aanvragen wordt de betaaldatum ook
meteen op de 10e gezet. Zij ervaren zo geen drempels bij het vinden van parttime werk.
Mensen met een uitkering maken namelijk het meeste kans op werk in het eerste jaar.
Communicatie
Alle uitkeringsgerechtigden/werkzoekenden in de arbeidsmarktregio Helmond-De Peel krijgen een
persoonlijk schrijven met nadere uitleg. Met de groep werkzoekenden/uitkeringsgerechtigden met
parttime werk wordt persoonlijk contact gezocht om de ondersteuningsbehoefte te bespreken.
Namens het Dagelijkse Bestuur van Senzer
Met vriendelijke groet,

René Walenberg
Algemeen directeur Senzer

