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Hierbij ontvangt u onze nieuwsbrief. We gaan in op een
aantal onderwerpen waarmee u te maken krijgt. U vindt deze
ook op onze website. www.werksaamwf.nl

Het Juridisch Loket
Heeft u persoonlijk juridisch advies nodig? Dan kunt u contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij
geven gratis juridisch advies.
Soms komt het voor dat het Juridisch Loket uw vraag niet kan beantwoorden. Zij verwijzen u dan door naar
de juiste instantie. Soms heeft u een advocaat nodig. Bijvoorbeeld als u een rechtszaak wilt beginnen of voor
de rechter moet verschijnen. Na beoordeling van uw zaak verwijst het Juridisch Loket u door naar een
advocaat.
De hulp van een advocaat is niet gratis (pro deo). U moet altijd een deel zelf betalen (eigen bijdrage). Hoe
lager uw inkomen is, hoe minder u zelf hoeft te betalen.
Met een verwijzing van het Juridisch Loket krijgt u in sommige gevallen een korting van € 53,- op uw eigen
bijdrage. Voor de eigen bijdrage kunt u bijzondere bijstand aanvragen bij uw gemeente.
Contact met het Juridisch Loket?
De dichtstbijzijnde vestiging is Alkmaar of Zaandam. Ga naar www.juridischloket.nl voor meer informatie.
Het telefoonnummer is 0900-8020 (niet gratis).
Het Juridisch Loket is bereikbaar van 09.00 tot 18.00 uur.

Werken aan uw re-integratie
WerkSaam Westfriesland heeft een eigen leer-werkbedrijf waar u op de afdelingen verpakken,
logistiek, postbezorging, repro/digitalisering, groen, catering, schoonmaak, of op kantoor
werkervaring kunt opdoen.
Samen met uw coach maakt u afspraken wat u nog kunt leren of wat u nodig heeft om een betaalde baan te
krijgen. U leert bijvoorbeeld weer wat het is om elke dag op tijd op het werk te komen en een hele dag aan
de slag te zijn. Maar ook leren omgaan met collega’s of werken onder een leidinggevende kan nuttig zijn. Tot
slot leert u (weer) op een hoog tempo te werken.
Bij het leer-werkbedrijf krijgt u ruimte om ‘lerend te werken’. WerkSaam gelooft dat deze werkervaring voor
een grotere kans op het vinden van een betaalde baan zorgt. Een leer-werktraject duurt maximaal zes
maanden. U werkt in een (productie)omgeving waarbij alles gelijk is aan een echte werkgever.
Ook krijgt u begeleiding van uw coach en soms ook van een trajectbegeleider op de werkvloer.

Taalondersteuning
Op de afdeling Verpakken bieden wij ook taalondersteuning voor anderstalige cliënten. Als u nog niet goed
Nederlands spreekt, kunt u werkervaring opdoen en tegelijkertijd werken aan het verbeteren van de
Nederlandse taal.
Trajectbegeleider afdeling Verpakken
Op de werkvloer is altijd een trajectbegeleider aanwezig. Deze begeleider voert met u
voortgangsgesprekken, houdt uw aanwezigheid bij en kijkt naar de voortgang van uw traject. Zo kunt u
ondersteuning krijgen bij het maken van een goed CV en worden de binnengekomen vacatures met u
besproken. De trajectbegeleider kijkt samen met uw coach welke stappen u binnen het traject maakt, welke
leerdoelen zijn behaald en welke ontwikkelpunten er nog zijn.
Priscilla is één van de trajectbegeleiders bij de afdeling Verpakken. Zij heeft veel contact met de cliënten op
de werkvloer, zodat ze kan zien wat nodig is om hen aan een betaalde baan te helpen.
Een succes is voor Priscilla behaald als een cliënt uitstroomt naar betaald werk. Maar ook als een cliënt toe is
aan een volgende stap in het traject; en bijvoorbeeld meer uren kan werken, of als de leerdoelen worden
behaald.
Heeft u interesse in een leer-werktraject bij de afdeling Verpakken van WerkSaam of wilt u meer weten over
de andere trajecten? Neemt u dan contact op met uw coach.

Cees Groot (63) weer aan de slag in de bouw
Cees Groot is 63 jaar en zat al langere tijd thuis zonder werk. Het lukte hem maar niet om een baan te
vinden.
Zijn arbeidscoach motiveerde hem om de moed niet op te
geven en in zichzelf te blijven geloven. Dat heeft uiteindelijk
zijn vruchten afgeworpen; Cees kon via ESPEQ Vakmansgroep
aan de slag als Timmerman. Sinds mei werkt hij fulltime bij
ESBI Huis en hij heeft het er prima naar zijn zin.
Cees: “ik ben heel blij met deze baan. Gezien mijn leeftijd en
het feit dat ik al langer niet meer in loondienst heb gewerkt,
zag ik het soms somber in. Maar de aanhouder wint. Mijn
coach van WerkSaam stimuleerde mij om niet bij de pakken
neer te zitten en zelf initiatief te blijven nemen. Zo bleef ik
positief en pakte ik elke kans die voorbij kwam. Ik kreeg via
de FNV de tip om contact op te nemen met ESPEQ. Met
succes, ik vond er een baan! De toekomst ziet er goed uit,
dus ik geniet van het werk en de financiële gevolgen daarvan.
Ik wil andere werkzoekenden met een uitkering dan ook op
het hart drukken: Geef nooit op en blijf in jezelf geloven;
dan komt het vast goed. Kijk maar naar mij.”
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Actuele vacatures via WerkSaam
Medewerker bediening Horeca
Standplaats: Purmerend, Aantal uur per week: 24 uur
Werkzaamheden: opnemen van bestellingen, tafels schoonmaken, afrekenen Foodcorner ( broodjes maken ) en
afwassen.
Functie-eisen: Horeca ervaring gewenst. Je beheerst de Nederlandse Taal.
Je krijgt een tijdelijk contract. Mogelijkheid tot vast contract is aanwezig. Je kunt reageren op deze vacature tot
7 februari 2018.
Medewerker Bouw
Standplaats: Middenmeer, Aantal uur per week: 20-40 uur
Werkzaamheden: aansmeren betonvloer, bouwplaats opruimen, opperen, assisteren bij betonwerkzaamheden.
Functie-eisen: fysiek in orde, buiten willen werken, veel staan lopen, communicatief vaardig, aanpakker.
Je krijgt een tijdelijk contract. Mogelijkheid tot vast contract is aanwezig. Je kunt reageren op deze vacature tot
14 maart 2018.
Schoonmaker
Standplaats: Medemblik, Aantal uur per week: 20 uur
Werkzaamheden: schoonmaken van vakantiehuisjes op maandag en vrijdag van 10.00-15.00 uur.
Functie-eisen: ervaring is niet nodig, een goede instelling wel. In bezit zijn van Rijbewijs B. Goede kennis van
Nederlandse Taal.
Je krijgt een tijdelijk contract. Mogelijkheid tot vast contract is aanwezig. Je kunt reageren op deze vacature tot
22 december 2017.
Heb je interesse in een van bovenstaande vacatures of ben je benieuwd naar andere vacatures bij
werkgevers in de regio? Neem dan contact op met je coach.

Inkomsten door heffingskorting
Heeft u of uw partner naast uw bijstandsuitkering ook inkomsten uit werk? Of bent u een
(alleenstaande) ouder met een kind onder de 12 jaar met inkomsten uit werk?
U kunt dan misschien een heffingskorting van de Belastingdienst krijgen (Algemene heffingskorting
minstverdienende partner of Inkomensafhankelijke combinatiekorting). Een heffingskorting is een korting die
u krijgt op het bedrag dat u aan belasting moet betalen.
De hierboven genoemde heffingskortingen zien wij als inkomsten en kunnen gevolgen hebben voor de
hoogte van uitkering. Als wij denken dat u een heffingskorting kunt krijgen, ontvangt u van ons een brief.
Het is belangrijk om te weten dat u alle heffingskortingen die u ontvangt altijd doorgeeft aan uw
inkomensconsulent.
Twijfelt u of u een heffingskorting kunt krijgen? Wat de gevolgen zijn? Of wilt u een heffingskorting
aanvragen? Neemt u dan contact op met de Belastingdienst via www.mijnbelastingdienst.nl. Zij kunnen u
ook alle informatie geven over voorwaarden van de heffingskortingen. U kunt ook terecht bij het wijk- of
gebiedsteam in uw gemeente.

Voorkom een boete en geef alle belangrijke informatie door
Als u een uitkering van ons ontvangt heeft u te maken met de inlichtingenplicht. Dit houdt in dat u
alle informatie aan ons doorgeeft die van belang is om te beoordelen of u recht heeft op een uitkering.
Dat geldt ook voor informatie die van belang kan zijn voor de arbeidsinschakeling (o.a. kans op
betaald werk). Zo komt het geld voor uitkeringen alleen terecht bij mensen die daar ook recht op
hebben.
De volgende zaken moet u bijvoorbeeld aan ons doorgeven:
•

U gaat werken

•

U gaat een opleiding volgen

•

U en uw partner gaan samenwonen

•

Er komt iemand bij u in huis wonen

•

U heeft vermogen (bijvoorbeeld een auto,

•

U gaat (met vakantie) naar het

caravan, motor, spaargeld op een spaarrekening,
een tweede woning of een erfenis)
•

buitenland
•

Uw kind staat bij u ingeschreven, maar gaat

Uw meerderjarige kind start/stopt met
opleiding of studie;

verhuizen;
Fraude loont niet
Soms ontvangen cliënten per ongeluk ten onrechte een (te hoge) uitkering. Andere keren is er sprake van opzet.
In beide gevallen geldt: als u ons niet de nodige informatie doorgeeft, is er sprake van fraude. U moet de
onterecht ontvangen uitkering aan ons terugbetalen. Daarnaast krijgt u ook een boete van maximaal hetzelfde
bedrag. De handhavers van WerkSaam spoorden in het eerste half jaar van 2017 voor zo’n € 75.000 aan fraude
op. Fraude loont dus niet.
Bij twijfel, neem altijd contact op
Twijfelt u of het doorgeven van bepaalde informatie nodig is? Neemt u dan altijd contact op met uw
inkomensconsulent. Die kan al uw vragen hierover beantwoorden.
Wijzigingen kunt u doorgeven op de website werksaamwf.nl.
Fraude melden
WerkSaam Westfriesland vindt dat uitkeringen terecht moeten komen bij mensen die daar recht op hebben.
Daarom wordt uitkeringsfraude streng bestraft. Wie zich niet aan de regels houdt, fraudeert. Iedereen kan
anoniem een fraudemelding doen via www.werksaamwf.nl/fraude of via Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000.

Het werk van een handhaver
Een handhaver van WerkSaam controleert of cliënten terecht een uitkering ontvangen. Ze vergelijken
bijvoorbeeld gegevens van de eigen organisatie met die van andere instanties. Verder voeren ze gesprekken met
cliënten en gaan ze op huisbezoek. Ook (anonieme) tips leiden regelmatig tot een onderzoek.
Handhavers komen vaak bij mensen thuis. Daar zien ze schrijnende situaties, zoals ernstige vervuiling. Maar ze
hebben ook verrassende en boeiende gesprekken met bewoners. De meeste mensen zien de handhavers niet als
boemannen. Maar ze merken wel dat een huisbezoek impact kan hebben op de privacy van de cliënt. Uiteraard
houdt de handhaver hier rekening mee, maar soms is dit wel nodig om goed onderzoek te kunnen doen. U kunt
dit vaak voorkomen: twijfelt u of u iets moet doorgeven? Neem dan contact op met uw inkomensconsulent.

Volg ons ook op Facebook: Facebook.com/werksaamwf
Twitter: @werksaam | Instagram: WerkSaam.Westfriesland

