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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

Krachtige vrouwen en kansen pakken in Het Park
Op 8 oktober 2018 vonden de evenementen Kracht on Tour en Pak je Kansen-dag plaats in Het Park
schouwburg in Hoorn. De Pak je Kansen-dag was onder andere voor alle werkzoekenden van
WerkSaam.
Kracht on Tour
Kracht on Tour was voor vrouwen die zich willen ontwikkelen richting economische zelfstandigheid. Hier
kwamen zo’n 230 geïnteresseerden op af. Annemarie van Gaal opende de dag. Zij is ondernemer,
investeerder en televisiepersoonlijkheid. Vervolgens vertelde wethouder Kholoud Al Mobayed van de
gemeente Hoorn haar levensverhaal. Meerdere inspirerende vrouwen spraken vol trots over hun stappen
richting werk of eigen onderneming. De dames konden workshops volgen en in contact komen met
werkgevers. De dag gaf veel power en energie. Prachtig!
Pak je Kansen-dag
De Pak je Kansen-dag was voor alle werkzoekenden. Vanaf 11.00 uur werden de deuren voor hen geopend.
Ook zij konden workshops volgen, zoals ‘nieuw beroep’ en ‘hoe kom ik binnen bij een werkgever’. Dit was
een goede voorbereiding op de Kom Binnen Bij Bedrijven Dag. We kijken terug op een mooie dag!

West-Friesland loopt uit voor de Kom Binnen bij Bedrijven Dag
Op 12 en 13 oktober was het zover: de Kom Binnen bij
Bedrijven Dag. Een terugblik op dit evenement.
Door heel West-Friesland openden 75 bedrijven hun deuren
voor werkenden, werkzoekenden, studenten, buren, familie,
etc. Bedrijven zijn trots op hun product, dienst of toepassing.
Op deze dag lieten zij zien wat er achter de schermen allemaal gebeurt.
Verdeeld over twee dagen hebben er ongeveer 1800 bezoeken plaatsgevonden. Er zijn verbindingen en
contacten gelegd. Ook zijn er sollicitatiegesprekken gevoerd of gepland, is er inspiratie opgedaan en zijn
er toekomstplannen gemaakt. Het evenement was een groot succes!

Netwerken werkt, laat je zien!
Op dinsdagochtend 27 november wordt er een bijeenkomst voor vijftigplussers georganiseerd.
Wist je dat meer dan 70% van de vijftigplussers die nieuw werk heeft gevonden, dit deed via netwerken? In
de veranderende arbeidsmarkt is netwerken een steeds belangrijker onderdeel in de zoektocht naar werk.
Maar hoe kun je dit het beste aanpakken? Wat is de beste manier om jezelf te presenteren, waar zit je
kracht, en welke wegen zijn er om deze kracht in te zetten?
Deze vragen staan centraal in deze eerste bijeenkomst van Netwerkcafé Hoorn. Schrijf je in en ga in onze
workshops aan de slag om het beste uit jezelf en elkaar te halen. Doe mee en laat je zien!
Dinsdag 27 november 2018. Inloop: vanaf 09:30 uur. Start: 10:00 uur. Einde: 13:15 uur.
Locatie: Wijkcentrum De Zaagtand, Sint Elroystraat 106, 1624 VW Hoorn
Inschrijven kan via de website: www.netwerkcafehoorn.nl
Deelname is gratis.

Betaling van de uitkering in december
De betaling van de uitkeringen (normaal gesproken op de laatste dag van de maand) wordt in de
maand december 2018 vervroegd naar vrijdag 28 december 2018.
Wij merken dat cliënten ons op de dag van betaling én de dag erna vaak benaderen met vragen over hun
uitkering. Zij komen hiervoor aan de balie, maar ook bellen of mailen zij of gebruiken de sociale media. Het
gaat dan om vragen over de betaling, de hoogte van de uitkering (bijvoorbeeld bij aftrek van inkomsten) of
omdat er niet betaald is.
De betaling van de uitkering in december 2018 zou precies samenvallen met oud en nieuw. Daarom betalen
we nu de uitkeringen op vrijdag 28 december 2018. Dan kunt u op maandag 31 december 2018 nog met
vragen bij ons terecht.

Cliënttevredenheidsonderzoek
WerkSaam vindt de mening van cliënten heel belangrijk. We willen weten op welke punten we onze
dienstverlening kunnen verbeteren. Daarom zijn we in juli 2018 gestart met een
cliënttevredenheidsonderzoek (CTO). We hebben ons in eerste instantie gericht op ons
intakegesprek.
Cliënten werden na het intakegesprek gevraagd naar hun mening over dit gesprek, maar ook over de
dienstverlening van WerkSaam en de informatie op de website. Gemiddeld deed 33% van de cliënten mee aan
het onderzoek. Iedereen die hieraan heeft meegewerkt, hartelijk dank hiervoor!
Het intakegesprek wordt door de meeste cliënten als prettig ervaren (93,8%). Cliënten gaven aan dat er goed
naar ze geluisterd wordt en dat er meegedacht wordt over oplossingen. Er kwamen ook tips ter verbetering
naar voren over het voorlichtingsfilmpje. En het beter vinden van informatie over ‘spelregels’ van WerkSaam.
Bedankt, hier gaan we mee aan de slag.
De komende maanden kunt u door WerkSaam gevraagd worden deel te nemen aan een nieuw deelonderzoek.
We zijn heel benieuwd naar uw ervaring op het gebied van de dienstverlening op het gebied van uw uitkering en
op het gebied van de begeleiding door uw coach. Wij hopen dat u meehelpt en willen graag uw mening horen!

Wist u dat?
WerkSaam Westfriesland een gemeenschappelijke regeling is? Dit houdt in dat wij bepaalde taken
voor de 7 Westfriese gemeenten uitvoeren: Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland,
Medemblik, Opmeer en Stede Broec.
WerkSaam Westfriesland heeft een bestuur waarin
wethouders van deze gemeenten zitten.
De leden van het bestuur zijn (v.l.n.r.):
De heer R. Tesselaar (Opmeer)
mevrouw K. Al Mobayed, vicevoorzitter (Hoorn)
de heer W. Bijman (Koggenland)
mevrouw M. Dölle (WerkSaam)
mevrouw L. Groot (Stede Broec)
de heer H. Nederpelt, penningmeester (Medemblik)
de heer D. te Grotenhuis, voorzitter (Drechterland)
de heer D. Luyckx (Enkhuizen) ontbreekt op de foto

Actuele vacatures via WerkSaam
Autopoetser
Standplaats: Hoorn
Werkzaamheden: auto's naar de wasstraat brengen en de auto’s schoonmaken.
Dienstverband: 32-40 uur per week
Wij vragen iemand die gemotiveerd is en in het bezit is van Rijbewijs B.
Heeft u interesse in deze vacature? Neem dan snel contact op met Bert Haarsma. Zijn e-mailadres is
Bert.Haarsma@uwv.nl

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

