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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

Geef het aan ons door als u met vakantie gaat
In Nederland:
U hoeft uw vakantie alleen te melden als u een re-integratietraject volgt. Uw vakantie mag dit traject niet
belemmeren. Vraag daarom altijd eerst toestemming aan uw coach bij WerkSaam. Doe dit minimaal 14
dagen voordat u met vakantie gaat.
In buitenland:
Als u op vakantie gaat in het buitenland dan moet u dit ook melden via de Persoonlijke Pagina op Mijn
WerkSaam. U heeft hier uw DigiD voor nodig. Geef uw vakantie minimaal 14 dagen vóór uw vertrek aan ons
door. Let op: dit geldt voor elk verblijf in het buitenland.

Privacy
U hebt er misschien al over gehoord: sinds 25 mei 2018 zijn de regels over het gebruik van uw
(persoons)gegevens veranderd. Deze regels hebben te maken met uw privacy.
De nieuwe privacywetgeving vinden wij een positieve ontwikkeling, omdat we zorgvuldig met uw gegevens
om willen gaan. Dat deden wij natuurlijk al, maar we vinden het ook belangrijk dat u begrijpt hoe wij
omgaan met uw gegevens.
Wij gebruiken uw gegevens alleen als dat moet op basis van een wet of een overeenkomst, of als u contact
met ons opneemt voor een (aan)vraag. Wij gebruiken uw gegevens niet voor andere taken, tenzij u hier
toestemming voor heeft gegeven. Verder gebruiken wij alleen gegevens die nodig zijn om onze taak uit te
voeren. Vaak zijn dit naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, Burgerservicenummer en geboortedatum.
Soms is het nodig om meer gegevens van u vast te leggen.
Op onze website staat meer informatie over hoe wij met uw privacy omgaan. Binnenkort staan op onze
website ook de contactgegevens van onze Functionaris Gegevensbescherming, met wie u rechtstreeks
contact kunt opnemen voor vragen over uw privacy.
Heeft u nog vragen? Stel ze gerust door een mail te sturen naar info@werksaamwf.nl.

Nieuws vanuit de cliëntenraad
De cliëntenraad houdt u graag op de hoogte van alles wat zij doen.
Training Cliëntenraad
Zoals al eerder in deze nieuwsbrief gemeld krijgen de leden van de cliëntenraad ook dit jaar weer een
training. De training van dit jaar zal de kennis van de leden vergroten, maar ook bijdragen aan een goede
samenwerking.
Wij denken dat we hiervoor een prima programma hebben gemaakt.
We krijgen eerst schrijfles oude stijl. We gaan leren schrijven met veel krullen.
Daarna gaan we ons bezig houden met “hoe kunnen we schrijven in klare taal” , met andere woorden hoe
schrijf je een brief die iedereen kan begrijpen. Zo kan de dienstverlening naar cliënten worden verbeterd.
Informatie laaggeletterdheid
Tijdens onze bijeenkomst van afgelopen maand heeft Lydia de Jong, van de “Stichting Lezen en Schrijven”
ons uitgelegd wat het betekent om laaggeletterd te zijn. Je bent laaggeletterd als je moeite hebt met lezen,
schrijven en/of rekenen.
Er zijn in totaal twee en een half miljoen mensen laaggeletterd in Nederland, waarvan 62 procent van
Nederlandse afkomst. Laaggeletterd zijn kan je doen en laten erg bepalen, je kunt niet zo goed meekomen in
je werk of je komt in de problemen omdat je brieven niet goed begrijpt.
Lydia legt uit dat met een “taalmeter” gekeken kan worden of iemand laaggeletterd is of niet.
Als er is vastgesteld dat iemand laaggeletterd is kan hij of zij met het volgen van lessen hier best veel aan
doen. Wil je meer weten? Stuur dan je vraag naar het mailadres maria@lezenenschrijven.nl

De cliëntenraad van WerkSaam Westfriesland is op zoek naar nieuwe leden
WerkSaam Westfriesland begeleidt inwoners van West-Friesland naar werk. Het liefst naar regulier of
beschut werk. Als dit niet haalbaar is zorgt WerkSaam voor een (aanvullende) uitkering. WerkSaam
ondersteunt ruim 3000 cliënten. Daarnaast is WerkSaam werkgever voor medewerkers van de sociale
werkvoorziening. De cliëntenraad zet zich actief in voor de belangen van al deze mensen.
Heeft u of uw naaste te maken met WerkSaam en spreekt het bovenstaande u aan, dan nodigen wij u uit om
te reageren.
U kunt uw aanmelding met motivatie e-mailen of toesturen aan Karina Ooteman: per e-mail:
karina.ooteman@werksaamwf.nl
U kunt ook een brief sturen naar WerkSaam Westfriesland, t.a.v. mw. K. Ooteman, Postbus 566, 1620 AN
Hoorn.
Heeft u vragen? Belt u dan met onze voorzitter Henk Verreijen op 06 10815837.
Voor meer informatie kunt u terecht op onze webpagina: www.werksaamwf.nl/cliëntenraad.
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Een betaalde baan in het groen voor Felipe
Felipe Augusto zat 8 maanden zonder baan, toen hij
voor een leerwerktraject bij de afdeling Verpakken
terecht kwam. Daar liet hij zien wat hij kon en viel
positief op bij de teamleiders. Die boden hem een
betaalde baan in de groenvoorziening aan.
Felipe: ‘In het begin snapte ik er weinig van en vond ik het
moeilijk om de plantensoorten uit elkaar te houden. Welke
schoffel je nu wel en welke schoffel je niet weg? Ik vroeg
het keer op keer aan mijn collega’s. Tot ik het onder de
knie had. Nu gaat het goed en ik vind het ook leuk om te
doen.
Felipe is heel blij met de kans die hij gekregen heeft. En
gaat met plezier naar zijn werk.
‘Ik kom op plekken waar ik nog nooit geweest ben. Ook
vind ik het leuk met mijn collega’s op de werkvloer. Ze
helpen me enorm goed en staan altijd voor mij klaar als
ik vragen heb. Ik mag ook een groen-opleiding gaan
volgen, wat goed is voor mijn cv.’
Felipe adviseert cliënten van WerkSaam die aan een leerwerktraject beginnen om er maximaal voor te gaan.
‘Stel je open en doe je uiterste best! Kom op tijd, laat zien wat je kunt en houd vol!’

Actuele vacatures via WerkSaam
Voor het Leerwerktraject Composiet zijn wij op zoek naar enthousiaste kandidaten
voor en leerwerktraject van drie maanden tot Composietverwerker niveau II!
Wat zijn composieten?
Een composiet is een materiaal dat is opgebouwd uit verschillende onderdelen.
Deze onderdelen bij elkaar maken van composiet een licht en sterk materiaal dat op
vele plaatsen kan worden toegepast. Denk maar aan onderdelen van vliegtuigen of
race wagens.
Wij zoeken:
Mensen die graag met hun handen willen en kunnen werken (geen fysieke belemmeringen), die graag een nieuw vak
willen leren in het vakgebied van de toekomst en die fulltime aan de slag willen
Wij bieden:
Een leerwerkperiode van drie maanden waarbij theorie en praktijk gecombineerd wordt op locatie bij de werkgever
Na het behalen van het diploma niveau II volgt er een arbeidsovereenkomst bij de werkgever.
Zie jij dit helemaal zitten of wil je hier graag meer van weten? Stuur je recente CV aan ons op via
simone.kroon@werksaamwf.nl of reageer via 06-22091618.

Actuele vacatures via WerkSaam
Logistiek medewerker
Als logistiek medewerker kun je bij Action vele kanten op. Er zijn mogelijkheden voor de volgende functies:
Orderpicker, Medewerker Cleaning, Medewerker Internal Pallet Logistics, Medewerker Returns, Medewerker
Expedition.
Wij vragen enthousiaste medewerkers die minimaal 16 uur per week beschikbaar zijn.
De werktijden zijn bespreekbaar binnen onderstaande tijdsbestekken:
06:00 tot 15:00 uur of 15:00 tot 23:00 uur of 09:00 tot 15:00 uur op maandag t/m zaterdag.
Standplaats is Zwaagdijk-Oost.
Dienstverband: Na een kort leerwerktraject van minimaal tien werkdagen bieden wij bij geschiktheid een
arbeidscontract voor zeven maanden. Ook zijn er doorgroeimogelijkheden.
Solliciteren of meer informatie: Solliciteren kan per e-mail met recent CV, en bij voorkeur met motivatie, naar
simone.kroon@werksaamwf.nl of bel naar 06-22091618.
Operateurs
Dit bedrijf is één van de koplopers in de groenteverwerkings-industrie. Ze levert een breed assortiment aan
verse producten aan supermarktketens, grootverbruikers en het foodservicekanaal in binnen- en buitenland.
Het bedrijf is in de loop der jaren uitgegroeid tot een vooraanstaande aanbieder van panklare groenten, AGFspecialiteiten, verse sappen en convenience producten. Het is hun ambitie om uit te groeien naar een top drie positie binnen de Benelux en aangrenzende landen. Bij dit bedrijf kun je je ontwikkelen en er zijn veel
doorgroeimogelijkheden. Hun motto: Wij groeien, groei jij met ons mee?
Na een interne opleiding krijg je een uitgebreid inwerkprogramma en leer je alle werkzaamheden on the job. Je
geeft daarna leiding aan een aantal productielijnen, stuurt bij en bewaakt de normen en de kwaliteit van onze
verse producten.
Je verhelpt kleine technische storingen aan machines.
Functie-eisen: MBO niveau, je leert snel, je bent fysiek sterk en fit en steekt je handen graag uit je mouwen, je
hebt technisch inzicht en bij voorkeur ervaring met (productie)machines, je werkt bij dit bedrijf in twee
ploegendiensten: 9.00-18.00, 00.00-09.00 uur.
Geïnteresseerde kandidaten kunnen reageren door het sturen van een e-mail met motivatie en cv naar
margriet.bogaard@uwv.nl
Medewerker Callcenter Hoorn
Wat telt is inzet, passie, motivatie, doorzettingsvermogen en de gave om telefonisch de vonk over te laten
springen.
Wij bieden een gevarieerde deeltijdbaan met flexibele werktijden tussen 09.15 uur en 21.00 uur van maandag
tot vrijdag en zaterdag van 10.00 uur tot 15.00 uur.
Verkooptraining is onderdeel van de selectie
Wil je uitvinden of dit werk je ligt? Wij bieden twee proefdagdelen om je talent te testen. Zo weten we heel snel
of we wat aan elkaar hebben. Interesse om verder te praten?
Lijkt het je wat? Neem dan contact op met je coach!

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

