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

Leren lezen, schrijven, rekenen of computeren bij Taalhuis
Westfriesland
Veel mensen (2,5 miljoen) in Nederland hebben moeite met lezen, schrijven, rekenen en het gebruik
van een computer. Heel gewone dingen die niet vanzelf gaan, maar wel belangrijk zijn!
Het lezen van de krant, de post of een brief van WerkSaam is handig.
Dan weet je wat er gebeurt en wat je moet doen.
Het invullen van een formulier of een mailtje schrijven is moeilijk.
Als je dit goed kunt, gaan er minder dingen mis.
Internet gebruiken, een sollicitatiebrief of een CV schrijven, zijn nodig om te kunnen werken.
Als je werkt, heb je meer mogelijkheden.
Het is leuk om te kunnen voorlezen aan je kind of kleinkind of ze te helpen met hun huiswerk.
Als je dit kunt dan maak je meer mooie momenten mee.
Wilt u zelf beter leren lezen, schrijven, rekenen of computeren?
Of kent u iemand die hier moeite mee heeft?
Het Taalhuis Westfriesland helpt u op weg.
Taalhuis Westfriesland
Adres:

Maelsonstraat 20

Postcode:

1624 NP Hoorn

Telefoon:

0229-216499

E-mail:

taalhuis@vrijwilligerspunt.com

Open zonder afspraak:

elke dag van 9.00 tot 12.00 uur (inloopspreekuur)

Open op afspraak:

van 12.00 tot 15.00 uur (vooraf afspraak maken)

Doen!

Verlaging uitkering bij niet verschijnen op een afspraak
Fraude melden

WerkSaam nodigt cliënten regelmatig uit voor een re-integratiegesprek
of voor een bijeenkomst (bijvoorbeeld een startbijeenkomst of een
bemiddelingsgroep). Het is belangrijk dat u naar deze bijeenkomsten
komt. Niet komen op een afspraak bij WerkSaam loont niet en kan een
verlaging van uw uitkering betekenen. Kunt u echt niet komen?
Bespreek dit dan met uw coach!

Niet komen naar de afspraak
Helaas komt niet iedereen direct naar de afspraak bij WerkSaam. Afzeggen met een goede reden kan. Maar
komt u zonder (goede) reden niet? Dan wordt de uitkering verlaagd. En dit heeft soms grote gevolgen. In het
onderstaande schema staan de gevolgen van het niet komen naar een bijeenkomst.

*

Afspraak

Verlaging bij niet komen*

Startbijeenkomst werk

20% verlaging 1 maand

Training

100% verlaging 1 maand

Bemiddelingsgroep

100% verlaging 1 maand

dit zijn de standaardverlagingen van de uitkering op grond van de Participatiewet. Herhaling is hierin
niet meegenomen. Individuele situaties ook niet. U kunt hieraan dan ook geen rechten ontlenen.

Verlaging herzien
Heeft u een verlaging gehad en komt u vervolgens wel iedere keer op uw afspraak? En laat u door houding en
gedrag zien dat u uw verplichtingen wel nakomt? Dan kan de verlaging worden herzien (tot een verlaging van
0%). U kunt hiervoor een verzoek indienen bij de coach.

Nieuws vanuit de cliëntenraad
Veranderingen in de cliëntenraad
Na een periode van vier jaar in de raad gezeten te hebben zijn drie van onze zeer gewaardeerde leden gestopt
met het werken voor de cliëntenraad. Ook onze voorzitter gaat wat anders doen.
We hadden deze mensen graag behouden voor de raad maar we hebben alle begrip voor hun beslissing en
respecteren hun besluit.
Momenteel zijn we in gesprek met een mogelijke nieuwe voorzitter. Zodra er meer bekend is zullen wij dit
doorgeven.
Wij zijn ook nog op zoek naar raadsleden. Mocht u hier meer over willen weten, dan kunt u een kijkje nemen op
de website www.werksaamwf.nl/clientenraad of stuur ons een e-mail: clientenraad@werksaamwf.nl

Mustafa solliciteert en heeft meteen een baan!
Deze maand leest u het verhaal van Mustafa Alilo.
Mustafa is 39 jaar en afkomstig uit Syrië.
Mustafa woont met zijn gezin sinds 1,5 jaar in Nederland.
Voor deze periode woonde hij in Dubai waar hij werkzaam
was als bouwkundig constructietekenaar.
Eenmaal in Nederland besprak hij met zijn coach Laura de
mogelijkheden om zo snel mogelijk een betaalde baan te
vinden. Na zich bij diverse uitzendbureaus te hebben
ingeschreven, wees Luba uitzendbureau hem op een vacature
bij Pipelife als bouwkundig tekenaar. Hij solliciteerde met als
resultaat een betaalde baan!
Mustafa: “Dit was mijn 1ste keer solliciteren in Nederland. Na mijn sollicitatiegesprek kreeg ik al heel snel het
goede nieuws te horen, een betaalde baan! Ik ben heel blij een baan te hebben gekregen binnen mijn vakgebied.
De begeleiding van mijn coach Laura Wurth heb ik als heel prettig ervaren. Laura was heel behulpzaam en heeft
mij veel adviezen en tips gegeven over het vinden van een baan. Gelukkig heb ik ook de ruimte gekregen om
mezelf te ontwikkelen op de Nederlandse taal en het leven in Nederland. Dit heb ik vrij snel kunnen doen.
Mustafa heeft voor mensen die op zoek zijn naar een baan, de volgende tips:
” Verspil geen tijd. Leer gewoon wat je kunt, of het nu de Nederlandse taal is of een beroep. Probeer jezelf elke
dag te ontwikkelen”.

Actuele vacatures via WerkSaam
Verkeersregelaars fulltime of parttime
De verkeersregelaars regelen 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.
We zoeken:
-

Mensen met rijbewijs en eigen vervoer;

-

Mensen die in de buitenlucht willen werken op verschillende locaties in heel Noord-Holland;

-

Mensen met een representatief voorkomen, gezond, enthousiast en energiek; VOG verplicht.

-

Mensen die minimaal 16 uur per week kunnen werken, maar liever fulltime aan de slag gaan!

-

Een baan vooral overdag maandag t/m vrijdag, af en toe in het weekend of in de nacht; 65-plussers zijn
hiertoe niet verplicht!

Wij bieden:
-

Een opleiding tot beroeps verkeersregelaar;

-

Een oproep contract maar mogelijkheid tot fulltime werken;

-

Minimale inzetbaarheid van 600 uur i.v.m. de gratis verkeersregelaar opleiding (bij VCA 800 uur);

Solliciteren of meer informatie: Solliciteren kan per email met recent CV, en bij voorkeur met motivatie, naar
Bianca.vriend@werksaamwf.nl of bel naar 0630408648.

Productiemedewerker
Onze opdrachtgever, een bakkerij in Edam is op zoek naar productiemedewerkers. De werkzaamheden bestaan
uit het inpakken brood en banket aan de lopende band. Je wordt op verschillende afdelingen ingezet. Je vult de
grondstoffen aan, houdt het proces in de gaten en na afloop maak je samen met collega’s de lijn schoon.
De werklocatie is Edam, de locatie is vanuit Hoorn gemakkelijk met de bus te bereiken.
Gevraagd wordt: Gemotiveerd, je beheerst de Nederlandse of de Engelse taal. Je bent flexibel in te delen en bent
bereid oproepwerk te doen. Wanneer je veel beschikbaar bent, kun je vaak meer uren maken. Er wordt gewerkt
in ploegendienst, maar alleen dagdiensten kan ook. Starttijd 6.00 uur (met eigen vervoer) of avonddienst (14.0022.00 of 15.00-23.00). Avonddiensten kunnen gedraaid worden als men afhankelijk is van OV. Ochtenddiensten
kunnen ook gedraaid worden als je eigen vervoer hebt
Solliciteren of meer informatie: Solliciteren kan per email met recent CV, en bij voorkeur met motivatie, naar
anne.vanleeuwen@Werksaamwf.nl of bel naar 0613112572.
Medewerker Snijlijn (Fulltime of parttime)
Voor onze opdrachtgever in Opmeer zijn wij op zoek naar fulltime of parttime snijlijn medewerkers. Als
medewerker snijlijn werk je met 3 of 4 collega’s aan een productielijn. De verpakte vleeswaren gaan via de
afdeling Expeditie naar onze klanten. Jouw werkzaamheden bestaan uit:
• Verwijderen van de verpakking van ongesneden vleeswaren;
• Beladen van de snijmachine;
• Inleggen van de porties gesneden vleeswaren in verpakkingen;
• Controleren van de verpakte vleeswaren;
• Inpakken van de verpakkingen in kratten.
Wij vragen: Je hebt een redelijke beheersing van de Nederlandse taal en je laat je niet van de wijs brengen door
het tempo van de productielijn. Je hebt bij voorkeur enige ervaring met inpakwerk.
De werktijden: De dagdienst is van 7.30 tot 17.30 en kan voor 2,3 of 4 dagen per week. Op maandag-, dinsdagen woensdag is er de mogelijkheid om van 17.30-22.15 te werken. Er zijn vaste roosters mogelijk, ook eventueel
een combinatie tussen dag- en avond.
Solliciteren of meer informatie: Solliciteren kan per email met recent CV, en bij voorkeur met motivatie, naar
Bianca.vriend@werksaamwf.nl of bel naar 0630408648.

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

