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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

WerkSaam weer (beperkt) open voor bezoekers vanaf 1 juni 2020
Het Corona-virus lijkt ons land iets minder in de greep te hebben. De Rijksoverheid heeft in een
persconferentie aangegeven het land langzaamaan weer meer vrijheden te geven. Dat zorgt voor de
dienstverlening van WerkSaam ook voor enkele aanpassingen. Het gebouw van WerkSaam passen we
aan, zodat we weer bezoekers in ons pand kunnen ontvangen. Natuurlijk houden we ons hierbij aan
de richtlijnen van het RIVM.
Vanaf 1 juni 2020 zijn onze deuren voor bezoekers weer geopend, maar alleen op afspraak. Onze dienstverlening
gaat weer op de gewone manier door (op afspraak, zie hieronder). Dat betekent ook dat we per 1 juni van u weer
verwachten dat u afspraken met uw coach nakomt en dat u, indien daarvoor uitgenodigd, naar de
trainingen/bijeenkomsten komt. Natuurlijk wel alleen in goede gezondheid. Houdt u zich niet aan de afspraken?
Dan kan dat gevolgen hebben voor de hoogte van de uitkering.
Alleen op afspraak
Om grip te houden op het aantal aanwezige personen in het pand kan dit alleen op afspraak/uitnodiging van uw
coach. Bent u van plan om naar WerkSaam toe te komen? Neem dan eerst contact met ons op. Ook het
WerkSaam Café is op dit moment uitsluitend op afspraak te bezoeken.
Hygiëne maatregelen
-

Bij de receptie en in de spreekkamers komen flexibele schermen.

-

In de centrale hal staat desinfecterende handgel. Die moet u gebruiken bij binnenkomst.

-

Na elke afspraak maken we de spreekkamers schoon.

-

Er mogen maximaal 4 mensen in onze wachtruimte bij de receptie. Als er meer mensen tegelijk komen,
dan vragen we u buiten te blijven wachten.

-

In de wachtruimte is het speelgoed voor de kinderen en folders/tijdschriften weggehaald.

Vragen aan bezoekers pand WerkSaam
Voordat u naar WerkSaam toekomt stellen we u een aantal vragen. Zo verkleinen we het risico op besmetting
van Corona. We stellen u de volgende vragen:



Heeft u nu Corona?



Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met Corona?



Bent u genezen van Corona korter dan 2 weken geleden?



Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn,
benauwdheid, koorts (meer dan 38⁰C)?



Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?



Bent u in thuisisolatie?

Antwoord => JA = U kunt niet naar WerkSaam toekomen
Antwoord => NEE = U kunt wel naar WerkSaam toekomen
Als u naar WerkSaam toekomt, belt u als u voor het pand staat de coach/contactpersoon. Onze medewerker haalt
u dan op.
We beseffen dat het voor iedereen aparte tijden zijn. Door ons allemaal aan bovenstaande afspraken te houden,
kunnen we het risico op besmetting verkleinen. Hartelijk dank voor uw begrip en medewerking.

Online trainingen via de WerkSaam Campus
De WerkSaam Campus biedt sinds een aantal weken de trainingen online
aan. De training Leren Solliciteren organiseert 2 livestreams per week.
De training Empowerment en de training Nederlandse basis sollicitatievaardigheden bieden eenmaal per week een videopresentatie aan
De training Taal op de Werkvloer organiseert 2 keer per week videogesprekken via Skype.
Deelnemers van de training Leren Solliciteren hebben meerdere livestreams gevolgd. De presentie van
deelnemers is heel goed, namelijk ruim 80%. Er zijn deelnemers die de livestream niet live kunnen volgen in
verband met kinderen/thuisonderwijs. Zij bekijken de video van de livestream op een zelf gekozen moment.
Reacties vanuit de deelnemers zijn:
"Het meest waardevolle is de sociale interactie op dit moment"
"Meer gelijk aan de bijeenkomsten dan ik verwachtte"
"Fijn om weer even actief en in contact met de training bezig te zijn"
"Weer wat wijzer geworden"
Vanaf 11 mei wordt er ook weer in kleine groepjes fysiek les gegeven in het pand van WerkSaam.
Heb je vragen over de trainingen van de Campus? Stuur dan een e-mail naar campus@werksaamwf.nl.

Aan de slag met de Tozo!
Op 1 mei startte een groep cliënten (en 2 stagiaires) met hun
nieuwe baan bij WerkSaam. Ze handelen de aanvragen voor de
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)
af. De aanvragen Tozo worden hiermee sneller verwerkt en deze
collega’s hebben nu een betaalde baan. En straks, als dit werk af is,
hebben ze meer kans op ander werk.
Eén van de nieuwe medewerkers is Sjoerd de Roos. Sjoerd is 57 jaar.
Hij had net een baan, maar door de onzekere economische toekomst
werd aan het einde van de proeftijd besloten dat hij niet verder kon in
die baan. Sjoerd kwam bij WerkSaam terecht.
Al gauw belde Thijs, één van onze medewerkers van het
Werkgeverservicepunt (WSP) Sjoerd op met het nieuws dat hij een baan voor hem had bij WerkSaam. Hij startte
net als de andere nieuwe collega’s met een 2-daagse cursus. Ze leerden meer over de regelgeving, hun
administratieve taak en het computerprogramma waarmee ze werken. Inmiddels handelt Sjoerd de aanvragen
zelfstandig af.
Sjoerd: “Alle begin is lastig, omdat je in een nieuwe situatie terecht komt. Ik moest wennen, maar tot nu toe
bevalt het mij prima. De sfeer is goed bij WerkSaam. Ik heb 30 jaar geleden al eens een paar maanden via een
uitzendbureau bij de Sociale Dienst van Hoorn gewerkt, dus je zou kunnen zeggen dat ik weer terug bij af ben 😁.
Ik kwam bij de printer zelfs nog een oude bekende tegen uit die tijd. Ik hoop dat deze 4 maanden een stap zijn
voor een eventueel vervolg. Bij WerkSaam of ergens anders.”
Even snel op kantoor overleggen met collega’s is er in deze tijd niet bij. Ook wij werken zoveel mogelijk vanuit
huis. Maar we doen ons werk wel graag en met veel enthousiasme. De Saamhorigheid is enorm bij WerkSaam!
Wilt u meer weten over Tozo? Kijk dan even op onze site: https://www.werksaamwf.nl/ondernemers

WW-uitkering
Wanneer het werk naast uw bijstandsuitkering stopt of als u minder uren gaat werken heeft u
mogelijk recht op een WW-uitkering van het UWV. U heeft recht op een WW-uitkering omdat u via
uw werkgever elke maand een verzekeringspremie hiervoor heeft betaald.
Als u – nadat uw werk is gestopt - een bijstandsuitkering aanvraagt, moet u ook altijd een WW-uitkering
aanvragen. Een WW-uitkering is namelijk een voorliggende voorziening. Dit betekent dat u eerst gebruik
moet maken van deze voorziening en dat de bijstandsuitkering de WW-uitkering aanvult als u onder het
minimum komt. WerkSaam zal dan ook altijd vragen wanneer u minder uren gaat werken of werkloos wordt
of u mogelijk recht heeft op een WW-uitkering.

U heeft recht op een WW-uitkering als u aan de volgende voorwaarden voldoet:
•

U moet op basis van een arbeidsovereenkomst aan het werk zijn. Dan bent u namelijk via uw
werkgever verzekerd voor een WW-uitkering.

•

U moet werkloos zijn of minder uren gaan werken.

•

U moet voldoen aan de wekeneis. Dit betekent dat u in een periode van 36 weken voor uw werkloosheid
minimaal 26 weken gewerkt moet hebben.



U moet niet zelf verantwoordelijk zijn voor uw werkloosheid. U bent zelf verantwoordelijk als u op staande
voet ontslagen bent, ontslag neemt, akkoord gaat met uw ontslag of urenvermindering. U heeft wel recht
op WW als u ontslag heeft genomen omdat u een nieuwe baan had die door bijvoorbeeld het COVID-19
virus niet meer start.

U kunt een WW-uitkering een week voordat u werkloos wordt of minder uren gaat werken digitaal aanvragen bij
het UWV.nl
Wanneer de hoogte van uw WW-uitkering onder het sociaal minimum ligt heeft u mogelijk recht op een toeslag.
De hoogte van deze toeslag is afhankelijk van uw leefsituatie. Als u een WW-uitkering ontvangt moet u
maandelijks uw inkomsten doorgeven bij het UWV. De betaalspecificatie die u van het UWV ontvangt kunt u
vervolgens bij WerkSaam inleveren.

Uitbetaling vakantiegeld
Over uw uitkering reserveren wij vakantiegeld. Wij betalen dit vakantiegeld op 31 mei 2020 aan u uit.
In sommige gevallen kunnen wij dit niet volledig aan u betalen.
Wat als er beslag is gelegd op de uitkering?
Als er door een deurwaarder beslag is gelegd op uw uitkering, kunnen wij het vakantiegeld niet of niet volledig
aan u uitbetalen. Wij moeten dit dan betalen aan de deurwaarder.
Wat als u een schuld bij WerkSaam heeft?
Ook als u een schuld heeft bij WerkSaam, kunnen wij het vakantiegeld vaak niet of niet volledig aan u uitbetalen.
Het vakantiegeld wordt dan gebruikt om deze schuld af te lossen. Als u alleen een geldlening aan ons
terugbetaalt, ontvangt u wel uw vakantiegeld.
Heef u ook andere inkomsten?
Heeft u naast uw uitkering ook andere inkomsten waarover u vakantiegeld ontvangt? Dan houden wij rekening
met het vakantiegeld dat u voor die andere inkomsten krijgt. Het totale vakantiegeld bij elkaar opgeteld is gelijk
aan de hoogte van het vakantiegeld als u alleen een uitkering krijgt.

Actuele vacatures
Afwerker kunststof kozijnen
Voor een bedrijf in Hoorn zijn wij op zoek naar een afwerker van kunststof kozijnen.
Werkzaamheden: Elk bewerkt kunststof product heeft last van braamvorming. Deze bramen kunnen handmatig
of door middel van trommelen verwijderd worden. U dient de bramen weg te halen bij de hoeken van de
kunststof kozijnen. Ook het bijwerken van de kozijnen zodat ze de juiste kleur krijgen behoort tot uw taak.
Daarnaast verricht u andere voorkomende werkzaamheden.
Dienstverband: Het betreft een functie voor 36 - 40 uur per week. Eerst wordt er een tijdelijk contract
aangeboden en bij geschiktheid kan dit worden omgezet naar een vast dienstverband.
Functie-eisen: U heeft basisonderwijs gevolgd. U vindt het geen probleem om voor langere tijd eenvoudig werk
te doen. U moet beschikken over een redelijke mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid in het Nederlands.
Geïnteresseerd? Neem dan contact op met Bert Haarsma van WerkgeversServicepunt Noord-Holland Noord. Hij
helpt u graag verder. Tel: 06-29246485
Distance controllers
Tijdens deze functie is het de bedoeling dat je op afstand de temperatuur van bezoekers meet. Dit doe je door
middel van een laser die je op je hoofd bevestigd krijgt. Als je constateert dat iemand een verhoogde
temperatuur heeft, moet je die persoon doorverwijzen naar de arts die daar aanwezig is.
Daarnaast zorg je er voor dat mensen op de wandelpaden binnen in het complex hun afstand behouden. Alle
regels van het RIVM worden scherp bewaakt. Op de wandelpaden moet er extra controle komen.
De werktijden zijn vanaf 6 uur of 7 uur in de ochtend. De einde van de werkdag is tussen 16.00 - 18.00 uur.
Basiskennis van Engels is vereist. Je dient ook in het bezit te zijn van een VCA.
Indien je interesse hebt in deze vacature, dan kun je contact opnemen met Bianca Vriend op telefoonnummer 0630408648

Werkzoekenden van West-Friesland: meld je aan!
De Selectie lanceert op 19 mei 2020 "De Westfriese Talentenpool' om de werkloosheid, die naar
aanleiding van de coronacrisis ontstaat, in de West-Friese gemeentes in te dammen. “Een vijver vol
talent waar bedrijven uit de regio gratis uit kunnen vissen” aldus Michiel Martens oprichter van De
Selectie.
Ben jij werkzoekend in de regio West-Friesland? Meld je
dan aan voor de Westfriese Talentpool via
www.dewestfriesetalentpool.nl en zij zorgen ervoor dat
jouw talenten in beeld komen bij werkgevers in
West-Friesland.

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

