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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

WerkSaam Café in gemeentehuis Stede Broec
Het WerkSaam Café biedt hulp bij het opstellen van een goed CV, een overtuigende sollicitatiebrief en het
oefenen van sollicitatiegesprekken. Tevens kunt u hier terecht voor begeleiding bij bijvoorbeeld het gebruik
van het digitale platform “Mijn WerkSaam”. Daarnaast is er gelegenheid om op de verschillende vacaturesites
te zoeken naar een mooie baan en wordt er hulp geboden bij het invullen van formulieren zoals
vakantieverzoeken of bijstandsaanvragen. Tijdens het WerkSaam Café zijn altijd een arbeidscoach, een
trainer en een inkomensconsulent van WerkSaam aanwezig.
Het WerkSaam Café in Stede Broec is elke woensdag geopend tussen 9 – 11 uur. U kunt binnenlopen zonder
afspraak. Het WerkSaam Café is gevestigd in het gemeentehuis van Stede Broec, De Middend 2 te
Bovenkarspel.
U kunt natuurlijk ook terecht bij het WerkSaam Café te Hoorn. Elke donderdag geopend tussen 13.00 –
15.00 uur op Dampten 26 te Hoorn.

De stem van cliënten
Binnen WerkSaam is de cliëntenraad een medezeggenschap orgaan dat gevraagd en ongevraagd
advies geeft aan het bestuur van Werksaam
Via medezeggenschap kunnen cliënten invloed uitoefenen op het beleid en de gang van zaken binnen
WerkSaam. Dit helpt om de kwaliteit en tevredenheid binnen de organisatie hoog te houden en zo krijgt het
bestuur via deze medezeggenschapsraad belangrijke informatie vanaf de werkvloer. Dit helpt hen bij het
ontwikkelen, uitvoeren en bijsturen van het beleid.
Het doel van medezeggenschap is het behartigen van de verschillende belangen binnen WerkSaam. Dit kunnen
belangen zijn van de cliënten waar wij voor zorgen, maar ook belangen van onze medewerkers.
De cliëntenraad adviseert het bestuur van WerkSaam Westfriesland op het gebied van het beleid van de
Participatiewet. De cliëntenraad volgt de beleidsontwikkelingen van WerkSaam Westfriesland en geeft gevraagd
en ongevraagd advies aan het bestuur. Daarbij staan de belangen van de verschillende cliëntengroepen voorop.
Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de cliëntenraad:
clientenraad@werksaamwf.nl.

Vergoeding voor de eigen bijdrage kinderopvang
Heeft u jonge kinderen en werkt u parttime, of volgt u een traject of inburgeringscursus? Dan kunt
u mogelijk een vergoeding krijgen voor een deel van de kosten van kinderopvang.
De kosten voor kinderopvang worden voor een deel vergoed door de kinderopvangtoeslag van de
Belastingdienst. Er blijft dan een eigen bijdrage over. WerkSaam kan hier een vergoeding voor geven.
Voor overblijfkosten krijgt u meestal geen kinderopvangtoeslag. WerkSaam vergoedt deze kosten.
Onderteken nooit een overeenkomst met de kinderopvanginstelling voordat u weet of u een vergoeding
krijgt.
Heeft u vragen over de kinderopvang in verband met werk, een werkervaringstraject of inburgeringscursus?
Neemt u dan contact op met uw coach.
Heeft u geen coach? Dan kunt u ons Klant Contact Centrum bellen.
Heeft u kinderopvang nodig vanwege langdurige ziekte of psychische redenen? Dan vergoedt WerkSaam dit
niet. U kunt hierover contact opnemen met uw gemeente.

WerkSaam doet zelf ook aan MVO
De afdeling Arbeidsbemiddeling van WerkSaam heeft een nieuwe administratief medewerker.
Noor

heeft, na een werkervaringsperiode, sinds 1 maart een betaalde baan. Hiermee is ze

‘uit de uitkering’ en kan ze weer aan haar toekomst werken. WerkSaam vindt het belangrijk dat
alle werkgevers hun maatschappelijke betrokkenheid laten zien. Dus ook WerkSaam zelf. Noor
is de nieuwste aanwinst.
Noor: ‘Het begint natuurlijk met een kans krijgen. Mijn coach gaf mij die als administratief medewerker bij
WerkSaam zelf en ik greep het met beide handen aan. Het begon met een werkervaringsplaats, zodat ik
nog alle ruimte had om te leren en te ontwikkelen. Elke twee weken bespraken we mijn groei. En
tussendoor kon ik met al mijn vragen bij collega’s terecht. En dat heeft nu geleid tot een betaalde baan. Ik
ben hier zo blij mee.
Als je de mogelijkheid krijgt om een ervaringstraject te volgen, grijp deze dan met twee handen aan. Het is
een mooie kans om verder te komen op de arbeidsmarkt. Vervolgens is het belangrijk om vaak contact te
hebben met je arbeidscoach en te sparren over mogelijkheden. Je weet nooit welke mogelijkheden er op je
pad komen. Dus ga ervoor.’

Werken aan uw re-integratie met de leerwerkplekken van WerkSaam
Om uw kansen op een betaalde baan te vergroten, kunt u bij één van onze afdelingen een leerwerktraject krijgen. Bij ons leer-werktraject doet u werkervaring op en wordt duidelijk wat u nog
kunt leren of verbeteren om een betaalde baan te krijgen. Deze werkervaring kunt u opdoen bij
onze afdeling Verpakken, Schoonmaak, Logistiek, Postbezorging, Repro/Digitalisering, Groen,
Catering, of op kantoor. Dit keer leest u meer over het leerwerktraject in ons nieuwe naaiatelier.
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In ons naaiatelier werken nu ongeveer 20 enthousiaste mensen aan diverse opdrachten, zoals het maken
van kleding van een bekend modehuis. Ook worden er boezemkussens gemaakt voor mensen die na een
borstkankeroperatie klachten houden. Verder zijn er andere opdrachten waarbij vaardigheden van het
kleermakersvak worden aangeleerd of verbeterd.
U leert hier onder andere het knippen van stoffen, het maken van patronen en kleding, het werken met een
professionele naaimachine, maar ook leert u de algemene werk- en taalvaardigheden die nodig zijn om een
betaalde baan te vinden.
Spreekt dit leerwerktraject u ook aan, neemt u dan contact op met uw coach!

Een betaalde baan voor Zarina
Zarina is een 35 jarige vrouw afkomstig uit Centraal Azië.
In 2011 is zij als vluchteling in Nederland gekomen.
Zarina is moeder van 2 jonge kinderen. Vanaf 2013 ontvangt zij een uitkering van WerkSaam. Zarina heeft in
Centraal Azië 10 jaar gewerkt als kleermaakster. Tijdens
haar zoektocht naar een betaalde baan wilde ze dolgraag
haar oude werk oppakken. Deze wens deelde zij met haar
ontwikkelcoach waardoor zij mocht deelnemen aan het
leerwerktraject bij het naaiatelier. Dit traject heeft ze met
beide handen aangepakt.
Zarina: “Ik ben heel bij dat ik deze kans heb gekregen. In oktober 2017 ben ik gestart met dit traject. Omdat ik mijn werk zo
goed deed, heb ik vanaf 15 februari een betaald contract gekregen. Ik verdien nu mijn eigen geld en ben dus niet meer
afhankelijk van een uitkering. Daar ben ik heel blij om. Mijn
wens is uitgekomen. Ik hou van mijn werk en ben dolblij dat ik
van mijn passie mijn werk kan maken. Ik heb hele leuke collega’s en een behulpzame en lieve leidinggevende”.
Zarina is begonnen met het maken van trappelzakken en babybadjassen. Daarna leerde ze zelf patronen
tekenen. Tijdens de laatste periode van haar traject maakte ze zelfstandig jurken en rokken. Een bijzondere
opdracht voor haar was het maken van transgendertopjes.
Door dit traject is de Nederlandse taal van Zarina goed verbeterd. Haar moedertaal is Russisch dus dat was best
lastig. Hier werd door haar leidinggevende goed rekening mee gehouden en hierdoor heeft Zarina ook meer
zelfvertrouwen gekregen.
Zarina: “Ik kijk uit naar een mooie toekomst. Mijn wens is om elke dag weer veel te leren. Die kans krijg ik ook
bij het naaiatelier. Hierdoor kan ik weer leuke plannen maken voor de toekomst zodat ik een sociaal en leuk
leven kan hebben. Mijn droom is dat ik ooit zelf kinderkleding mag ontwerpen”.

Actuele vacatures via WerkSaam
Montagemedewerker
Standplaats: Heerhugowaard, Aantal uur per week: 40 uur per week
Werkzaamheden: je werkt stapsgewijs aan het maken van gevelelementen. Hierbij kun je denken aan het
plaatsen van kozijnen, isoleren en gipsen van elementen en het aanbrengen van isolatie en frames.
Functie-eisen: je hebt ervaring met productie in de bouwsector, je kunt tekeningen lezen, je bent fysiek sterk.
Je krijgt een tijdelijk contract met kans op een vast contract.
Taxichauffeur (Opleidingstraject)
Standplaats: Hoorn, Aantal uur per week: in overleg
Werkzaamheden: Je krijgt een opleidingstraject met baangarantie. Het opleidingstraject bestaat uit een theorieen praktijkexamen waar je professionele ondersteuning krijgt in de voorbereiding van de examens. Na het
behalen van de examens kun je aan het werk als taxichauffeur voor verschillende soorten vervoer zoals
leerlingenvervoer, medische ritten en straattaxi.
Op 2 mei wordt er een kennismakingsbijeenkomst gehouden met de werkgever bij WerkSaam. Heb je interesse,
meld je dan aan bij je coach.
Vrachtwagenchauffeur (Opleidingstraject)
Het WSP start een scholingstraject om vrachtwagenchauffeurs op te leiden. Voldoe jij aan de onderstaande
selectiecriteria?
Beheersing van Nederlandse taal, MBO 1-2 werk- en denkniveau, Rijbewijs B met minimaal 1 jaar rijervaring, je
bent 40 uur per week beschikbaar en vindt het geen probleem om onregelmatig te werken, je kunt een
Verklaring Omtrent Goed gedrag aanleveren en je bent bereid om te werken op alle typen vrachtwagens in alle
vormen van transport.
Neem dan contact op met Bas Van Velzen: 06-34655732
Verkeersregelaar
Wij zijn op zoek naar nieuw personeel en gemotiveerde kandidaten om op te leiden tot
beroepsverkeersregelaar! Als verkeersregelaar regel je het verkeer bij wegwerkzaamheden en af en toe bij
calamiteiten. Soms ga je met eigen vervoer naar een bepaalde locatie, andere keren kan je met collega’s
meerijden.
Functie-eisen: Je hebt een rijbewijs en bij voorkeur eigen vervoer, je bent minimaal 16 uur per week
beschikbaar, je werkt graag in de buitenlucht, je bent soms ook beschikbaar in het weekend of in de nacht.
Mensen met een representatief voorkomen, gezond, enthousiast en energiek;
Wij bieden een opleiding tot beroeps verkeersregelaar, VCA opleiding (Via Werksaam), werk in de regio
Haarlem, Amsterdam en West-Friesland, een oproep contract, maar mogelijkheid tot fulltime werken, bij goed
functioneren grote kans op vaste aanstelling.
Heb je interesse in een van bovenstaande vacatures? Neem dan contact op met je coach.

Ben jij handig?

En wil jij werken aan mooie innovatieve producten?
Voor het Leerwerktraject Composiet zijn wij op zoek naar enthousiaste kandidaten.
Een leerwerktraject van drie maanden tot Composietverwerker niveau 1!
Wat zijn composieten?
Een composiet is een materiaal dat is opgebouwd uit verschillende
componenten. Vaak worden hiermee vezelversterkte
kunststoffen bedoeld. Bekendste vezels die in composieten verwerkt
worden zijn glasvezel en koolstofvezel (carbon). Je kunt er bijna alle
vormen van maken. Voorbeelden van producten van composiet zijn
Formule 1-auto’s, elektrische bussen, jachten en achtbaankarretjes.

Wij zoeken:
Kandidaten die graag met hun handen willen en kunnen werken (geen fysieke
belemmeringen)
Kandidaten die graag een nieuw vak willen leren in de branche van de toekomst
Kandidaten die fulltime aan de slag willen
Wij bieden:
Een leerwerkperiode van 3 maanden waarbij theorie en praktijk gecombineerd wordt op
locatie bij de werkgever.
Na het behalen van het diploma niveau 2 volgt er een arbeidsovereenkomst bij de
werkgever in deze regio. Je gaat dan aan de slag om te helpen producten te maken van
composiet
Start traject: dinsdag 22 mei 2018

Zie jij dit helemaal zitten of wil je hier graag meer van weten? Stuur je recente CV vóór 25 april as. aan ons op
via simone.kroon@werksaamwf.nl of reageer via 06-22091618

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

