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

Beschut werk voor mensen met een arbeidsbeperking
Sinds 1 januari 2015 kunnen mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking
die extra ondersteuning nodig hebben, een beschutte werkplek krijgen. Mensen die uitsluitend
kunnen werken in een beschutte omgeving en onder aangepaste omstandigheden komen hiervoor
in aanmerking.
Op een beschutte werkplek krijgt u een baan met salaris aangeboden, waarbij u meer begeleiding en
aanpassing krijgt dan op een gewone werkplek. U krijgt dan een arbeidsovereenkomst van WerkSaam of een
andere werkgever.
Als we denken dat u voor een beschutte werkplek in aanmerking komt, wordt bij het UWV een beoordeling
beschut werk aangevraagd. Dit kunt u zelf doen, maar we kunnen dat ook samen met u doen. Als uw
aanvraag is goedgekeurd, gaan wij samen met u bekijken wat voor werk bij u past en hoeveel uren per week
u dit werk kunt doen.
Wilt u meer weten over beschut werken? Neemt u dan contact op met uw ontwikkel- of arbeidscoach.

Individuele inkomenstoeslag
Heeft u een laag inkomen? Dan komt u misschien in aanmerking voor een individuele
inkomenstoeslag van uw gemeente.

Als u al wat langer een laag inkomen hebt, dan komt u misschien in aanmerking voor de individuele
inkomenstoeslag. Dit is een extra uitkering die u één keer in de 12 maanden kunt krijgen. Waar u de
individuele inkomenstoeslag aan besteedt is helemaal vrij.
Het verschilt per gemeente wanneer u in aanmerking komt voor deze toeslag en hoe hoog deze is. Maar als u
aan onderstaande voorwaarden voldoet, heeft u waarschijnlijk recht op deze toeslag.
Voorwaarden:
•

U bent 21 jaar of ouder maar nog niet pensioengerechtigd.

•

U heeft drie jaar onafgebroken een bijstandsuitkering of een laag inkomen.

•

U heeft een vermogen dat lager is dan € 11.880 (echtparen/samenwonenden en
alleenstaande ouders) of € 5.940 (alleenstaanden).

•

U kunt uw inkomen niet verbeteren.

Voor meer informatie over de mogelijkheden om voor deze toeslag in aanmerking te komen, adviseren wij u de
website van uw eigen gemeente te raadplegen. U vindt de informatie over de individuele inkomenstoeslag
meestal bij ‘minimaregeling’ of ‘bijzondere bijstand’.

Aanslag inkomstenbelasting 2016
Mogelijk heeft u onlangs een aanslag of een voorlopige aanslag 2016 ontvangen van de
Belastingdienst. U heeft geld teruggekregen of misschien moet u een bedrag betalen.
Heeft u in 2016 bijstand ontvangen en heeft u een belastingaanslag over 2016 gekregen? Stuurt u ons a.u.b.
een kopie van de voor- en achterzijde. Wij kunnen dan beoordelen of de bijstand juist is uitbetaald. U kunt de
kopie mailen naar inkomen@werksaamwf.nl.

Even voorstellen: Americo Santana Mendes
Americo Santana Mendes is 47 jaar oud en woont inmiddels 22 jaar in Nederland.
Hij woont in Hoorn en heeft twee kinderen. Americo is geboren in Portugal in de omgeving van
Lissabon. In Portugal heeft hij een opleiding in informatica gedaan, waarna hij ging werken bij een
grote supermarktketen. Op zijn 24e is Americo verhuisd naar Nederland. In zijn vrije tijd doet hij
aan kickboksen en krachttraining. Verder houdt hij van voetbal en Formule 1.
Americo: “Inmiddels werk ik alweer 11 jaar als teamleider bij
het leer-werkbedrijf verpakken voor eerst Op/maat en sinds
2015 WerkSaam. Ik ben verantwoordelijk voor de begeleiding
van cliënten met een uitkering die een traject naar werk
volgen. Bij het leer-werkbedrijf leer ik cliënten
basisvaardigheden zoals op tijd komen, afwezigheid melden en
instructies opvolgen. Wanneer iemand deze vaardigheden
voldoende beheerst krijgt de arbeidscoach een advies over het
vervolg, bijvoorbeeld over bemiddeling naar een baan.”
Americo is sociaal, positief, denkt in oplossingen, houdt van
regels, maar ook van gezelligheid. De mensen voor wie hij
verantwoordelijk is kunnen altijd alles met hem bespreken.
Americo heeft geleerd met tegenslagen om te gaan. Hij ziet de
tegenslagen juist als leermomenten en hij laat zich er niet door
ontregelen.
Americo: “Ik heb veel plezier in mijn werk en ik ervaar hier
geen vervelende kanten aan. De afwisseling maakt het leuk.
Daarbij ben ik trots als iemand er door mijn begeleiding achter
komt dat hij meer kan dan hij dacht. Of wanneer een cliënt
een baan vindt, terwijl het in het begin best moeizaam ging en
hij met weerstand bij mij op de afdeling kwam werken… Dat is
toch prachtig.”
Americo vindt dat er al veel goed gaat. Maar natuurlijk zijn er
ook punten ter verbetering. “Nog beter samen optrekken.
Daarmee bedoel ik cliënt, coach en teamleider. Dan kunnen we
nog mooiere resultaten behalen.”
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Actuele vacatures via WerkSaam
Medewerker Zorginstelling
Standplaats: Hoorn
Aantal uur per week: 8-32 uur
Werkzaamheden: het ondersteunen van mensen met een lichte of ernstige handicap, vaak gecombineerd met
bijkomende (psychische) problemen.
Functie-eisen: achtergrond, ervaring of opleiding in de gehandicaptenzorg.
Je krijgt een tijdelijk contract met de mogelijkheid tot een vast contract. Reageren op deze vacature kan tot en
met 2 augustus 2017.
Timmerman/montage timmerlieden
Standplaats: Andijk
Aantal uur per week: 32-40 uur
Werkzaamheden: timmeren en montagewerkzaamheden.
Functie-eisen: enige ervaring in timmerwerk
Je krijgt een tijdelijk contract met de mogelijkheid tot een vast contract. Je kunt reageren op deze vacature tot
en met 23 augustus 2017.
Monteurs luchtbehandelingskanalen
Standplaats: Velsen-Noord
Aantal uur per week: 40 uur
Werkzaamheden: monteren van luchtbehandelingskanalen.
Functie-eisen: je bent gemotiveerd, een teamspeler en betrouwbaar. Je wordt intern opgeleid en er wordt voor
vervoer gezorgd.
Het betreft een tijdelijk contract met de mogelijkheid tot een vast contract. Je kunt reageren op deze vacature
tot en met 2 augustus 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.

Wijzigingen Inlichtingenplicht
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.
Sinds 1 juni 2017 hoeft u volgens de inlichtingenplicht een tweetal wijzigingen niet meer door te geven aan
WerkSaam, omdat wij deze wijzigingen van de Basisregistratie Personen van uw Gemeente ontvangen. U dient
deze wijzigingen nog wel bij de afdeling burgerzaken van uw Gemeente door te geven. Het gaat om:
•

Een adreswijziging;

•

Het sluiten of eindigen van een huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Hoewel u dit dus officieel niet meer hoeft door te geven, stellen wij het op prijs als u deze informatie nog wel
aan ons doorgeeft. Reden hiervoor is dat wij de melding uit de Basisregistratie Personen pas ontvangen als u al
verhuisd bent of als het huwelijk is voltrokken. Dit kan betekenen dat wij u dan al teveel uitkering hebben
betaald.
U weet vaak al van te voren dat u gaat trouwen of gaat verhuizen. Als u dit op tijd aan ons doorgeeft, kunnen
wij de wijziging op tijd doorvoeren. Op deze manier hoeven we achteraf geen bijstand te verrekenen of terug
te vorderen.
Behalve deze twee wijzigingen blijft de inlichtingplicht verder gelijk. De inlichtingenplicht geldt al vanaf het
moment dat u zich meldt voor een bijstandsuitkering en dus niet pas nadat daarover een brief (besluit) naar u
is gestuurd. Als u ons niet de juiste informatie geeft, kan het betekenen dat uw uitkering (tijdelijk) wordt
gestopt. Ook kunt u een boete krijgen. Twijfelt u of het doorgeven van bepaalde informatie nodig is? Neemt u
gerust contact op met uw inkomensconsulent. Deze kan al uw vragen hierover beantwoorden.
U kunt uw wijzigingen doorgeven via www.werksaamwf.nl/mijnwerksaam/formulieren. Heeft u bij uw
inkomensconsulent aangegeven ‘niet digitaal vaardig’ te zijn, vraagt u dan bij uw consulent om een
invulformulier.

De volgende informatie moet u in ieder geval aan ons doorgeven:
•

U hebt een erfenis ontvangen;

•

U gaat werken;

•

U en uw partner gaan samenwonen;

•

Er komt iemand bij u in huis wonen;

•

U hebt een woning in het buitenland;

•

U gaat een opleiding volgen;

•

Uw kinderen staan bij u ingeschreven, maar zij gaan verhuizen;

•

Uw meerderjarige kind stopt met opleiding of studie;

•

U gaat (met vakantie) naar het buitenland.

Van de platen naar de planten
Drees van den Brink begon zijn loopbaan als platenperser bij de interne drukkerij van Sony.
Platenhoezen, cassettebandjes en cd’s voor de Playstation: hij heeft alle ontwikkelingen in het
bedrijf meegemaakt.
In de 33 jaar dat hij bij Sony werkte, was hij onder
andere leidinggevende van de magazijnmedewerkers.
Toen zijn werk hier ophield kreeg hij tijdelijk een WWuitkering. Via zijn coach kwam hij in het magazijn van
Action terecht. Daar viel zijn harde werken en goede
werkhouding op: na 8 maanden kon hij aan de slag bij
tomatenkweker Combivliet in Middenmeer. Daar
verzorgt hij zieke planten. En begeleidt hij, als voorman,
de groep medewerkers die eerst met behoud van
uitkering start en na één maand een arbeidscontract
krijgt aangeboden.
Drees: “Mijn werkcoach hielp me aan een baan bij
Action. Ik begon met karton snijden. Al na twee weken
kreeg ik een contract aangeboden en maakte ik
promotie naar de schoonmaakploeg. Ik heb er een
mooie tijd gehad. Er gebeurde van alles. Zoals die keer
dat er een palet met witte latex omviel. Alles zat onder;
de heftruckchauffeur, de stellingen, de vloer. Het kostte
ons een dag om alles weer schoon te krijgen.”
Na 8 maanden kon Drees de overstap naar Combivliet
maken. “Ik begon hier als bladsnijder en inmiddels ben
ik ook hier weer doorgestroomd naar een nieuwe functie.
Ik ben van de categorie ‘geen eisen stellen en gewoon
doorgaan’. Dat heeft me toch weer goed op weg
geholpen.”

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

