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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

Stichting Leergeld
Met de start van het nieuwe schooljaar kunt u als ouder te
maken krijgen met onvoorziene kosten. Stichting Leergeld
West-Friesland kan u mogelijk ondersteunen als u kinderen
in de leeftijd van 4 tot 18 jaar heeft.
Stichting Leergeld ondersteunt activiteiten voor kinderen op het gebied van onderwijs, sport, cultuur of welzijn,
zoals meedoen aan schoolreisjes, muziekles of lid worden van een sport- of scoutingvereniging. U kunt uw kind
aanmelden via de website: www.leergeldwestfriesland.nl. Voor vragen is Stichting Leergeld telefonisch bereikbaar
op maandag, dinsdag en woensdag van 11.00 tot 15.00 uur op telefoonnummer 0229 – 706800. Of via de e-mail
info@leergeldwestfriesland.nl.

Digitale nieuwsbrief?
Wij gaan deze nieuwsbrief voortaan digitaal aan u versturen. Wij zullen hem versturen naar het bij
ons bekende e-mailadres.
Wilt u de nieuwsbrief niet digitaal ontvangen, dan kunt u zich onder aan de digitale nieuwsbrief uitschrijven. U
zult de nieuwsbrief de maand er na dan weer per post ontvangen.
Het kan zijn dat u de nieuwsbrief vanaf de volgende maand nog per post ontvangt, terwijl u deze wel digitaal wilt
ontvangen. Dan is uw e-mailadres waarschijnlijk nog niet bij ons bekend of hebben wij een verkeerd e-mailadres
van u. Dit kunt u invoeren of wijzigen op uw Persoonlijke Internet Pagina:

https://pip.werksaamwf.nl/
Heeft u hier verder nog vragen over? Dan kunt u ons mailen via het volgende e-mailadres:
nieuwsbrief@werksaamwf.nl

Monique zorgt voor een diploma!
Monique werkt al jaren in de zorg. Ze heeft best veel werkervaring in binnen- en buitenland. Maar
geen diploma. En zonder diploma kom je niet aan de slag als verzorgende/helpende in de zorg.
Maar daar komt verandering in.
“In de nieuwsbrief van enkele maanden geleden zag ik een oproep
voor mensen die willen werken in de zorg. WerkSaam startte met
het Horizoncollege een BBL-opleiding waarbij theorie en praktijk
samenkomen. Ik dacht: dat is iets voor mij.” Monique nam contact
op met haar coach en eind augustus is zij gestart met de opleiding.
Monique: “Na 1 jaar ben ik helpende 2. Ik zet me er 300%
voor in. Ik ga slagen!”
Stage
Monique heeft een stageplek bij woonzorgcentrum Avondlicht. Het is een gesloten afdeling. Monique: “Ik kan op
de stageplek alles uitvoeren wat ik op school leer. Dat is alleen maar mooi. Ik heb 3 jaar in Duitsland gewerkt.
Mijn ervaring neem ik mee, maar nu ga ik echt starten. En dat terwijl ik al 49 ben!”
De toekomst op werkgebied
Monique ziet de toekomst heel positief. “Ik heb altijd gewerkt en het kan alleen maar beter worden. Ik start met
helpende 2, maar van daaruit kan ik ook verder. Ik heb al allerlei zorgopleidingen gedaan. Ik heb alleen niet het
juiste diploma. Als ik dat wel heb, dan wil ik nog wel veel meer doen.”
Tip van Monique
“Blijf bezig en in het ritme. Kijk goed om je heen. Kijk op Google naar wat je wilt en verdiep je erin. Bedenk
plekken waar je kunt werken en ga hier naartoe. Wie weet wat voor moois hier uit voortkomt. Voor mij was dat
een vrijwilligersplek bij de spoedeisende hulp, maar dat kan voor iemand anders iets heel anders zijn.”
Supercoach
Monique: “ik hoor het wel eens anders, maar ik ben echt heel blij met mijn coach bij WerkSaam. Ik kan haar
altijd bellen en we hebben een heel goed contact. Ik vind haar een supercoach!”

Wij gebruiken een nieuwe mailbox voor het doorgeven van
inkomsten(formulieren)
Als u inkomsten uit arbeid heeft, geeft u die iedere maand aan ons door. Daarvoor logt u met uw
DigiD in op uw persoonlijke internetpagina op Mijn WerkSaam.
Als wij vragen hebben over de door u opgegeven inkomsten of als uw gegevens niet compleet zijn (er ontbreekt
bijvoorbeeld een salarisspecificatie), dan sturen wij u een e-mail.
Voor het sturen van deze e-mails gebruiken wij sinds kort een nieuw e-mailadres:
doorgeven-inkomen@werksaamwf.nl
U ontvangt e-mails over uw inkomen dus vanaf dit adres. U kunt ook uw reactie en bewijsstukken (terug)sturen
naar dit adres. Deze komen dan direct bij het juiste team en kunnen hierdoor ook sneller verwerkt worden.

Erfenis
Als u recht heeft op een erfenis, kan dat gevolgen hebben voor uw uitkering. U mag met een
bijstandsuitkering namelijk maar een bepaald vermogen hebben. Dat is de vermogensgrens. Wanneer
u meer vermogen heeft dan deze grens, wordt uw uitkering beëindigd. U moet dan eerst dit deel van
uw vermogen opmaken, voordat u weer recht op bijstand heeft.
Wanneer melden?
Als u weet dat u een erfenis gaat ontvangen moet u dit binnen 7 dagen aan ons doorgeven. Wacht dus niet totdat
de erfenis wordt uitbetaald.
Wanneer heeft de erfenis gevolgen voor uw uitkering?
Zolang u de erfenis nog niet heeft ontvangen, blijven wij de uitkering gewoon doorbetalen. U kunt tenslotte nog
niet over het geld beschikken. Pas nadat u de erfenis heeft ontvangen, kan dat gevolgen hebben voor de
uitkering. Wij merken de erfenis als uw vermogen aan. Dit doen wij vanaf de datum van overlijden van degene
van wie u de erfenis heeft ontvangen.
Wat zijn de gevolgen?
Bij uw bijstandsaanvraag hebben wij de hoogte van uw vermogen vastgesteld. Wij tellen nu uw erfenis op bij uw
vastgestelde vermogen. Wanneer dit in totaal hoger is dan de vermogensgrens, moet u bijstand terugbetalen.
Soms stoppen wij ook uw uitkering. Geef de erfenis daarom nooit direct uit maar wacht eerst het bericht van
WerkSaam af. Dit voorkomt dat u een schuld krijgt bij WerkSaam.
Wanneer heeft u weer recht op uitkering?
Als u het vermogen boven de vermogensgrens heeft opgemaakt, kunt u weer bijstand aanvragen. De manier
waarop u het vermogen heeft opgemaakt wordt door ons onderzocht. U mag uw vermogen namelijk niet te snel
opmaken. Als richtlijn mag u hiervoor hanteren dat u maximaal 1½ maal de bijstandsnorm mag besteden.
Vermogensgrens
De vermogensgrens hangt af van uw gezinssituatie. Voor een alleenstaande is de vermogensgrens € 6.120,00.
Voor een alleenstaande ouder of gehuwden is deze € 12.240,00.
Voorbeeld:
1.

U bent een alleenstaande. Bij uw bijstandsaanvraag had u € 1.000,00 vermogen en u ontvangt een
erfenis van € 5.000,00 (vanwege het overlijden van een familielid op 1 juli 2018). Uw totale vermogen is
dan € 6.000,00 geworden en blijft onder de vermogensgrens. Dit heeft dan geen directe gevolgen voor
uw uitkering. Bij een volgende erfenis of een andere vermogenstoename, wordt gerekend met uw nieuwe
vermogen van € 6.000,00.

2.

U bent een alleenstaande. Bij uw bijstandsaanvraag had u € 1.000,00 vermogen en u ontvangt een
erfenis van € 8.000,00 (vanwege het overlijden van een familielid op 1 juli 2018). Uw totale vermogen is
dan € 9.000,00 geworden en is meer dan de vermogensgrens. Omdat dit is vanaf de datum waarop het
recht op de erfenis is ontstaan (1 juli 2018), heeft u teveel bijstand ontvangen. Daarom wordt een bedrag
van € 2.880,00 van u teruggevraagd. Omdat u daarna weer op de vermogensgrens zit, hoeft de uitkering
niet te worden gestopt. Bij een volgende erfenis of een andere vermogenstoename wordt gerekend met
uw nieuwe vermogen van € 6120,00.

3.

U bent een alleenstaande. Bij uw bijstandsaanvraag had u € 1.000,00 vermogen en u ontvangt een
erfenis van € 30.000,00 (vanwege het overlijden van een familielid op 1 juli 2018). Uw totale vermogen
is dan € 31.000,00 geworden en is meer dan de vermogensgrens. Omdat dit is vanaf de datum waarop
het recht op de erfenis is ontstaan (1 juli 2018), heeft u teveel bijstand ontvangen. Daarom wordt de
verstrekte bijstand van 1 juli 2018 tot nu van u teruggevraagd. Stel dat dit € 12.000,00 is, dan heeft u
nog steeds € 19.000,00 aan vermogen over. Hier moet u van leven, totdat u weer op de vermogensgrens
zit. In die periode is er geen recht op een uitkering.

Nieuws vanuit de Cliëntenraad
Veranderingen in de cliëntenraad
De cliëntenraad heeft een nieuwe voorzitter. Onze bijeenkomst van augustus
stond onder leiding van deze nieuwe voorzitter.
We hebben afscheid genomen van Henk Verreijen, die vier jaar lang op een geweldige wijze de voorzittershamer heeft
gehanteerd. Elly Deutekom heeft het van Henk overgenomen. Wij denken met Elly weer een stevige raad te zijn en
wensen haar veel succes.
Vacature
Er is nog steeds een vacature open in de cliëntenraad. Heeft u interesse? Kijk dan even op onze website:
www.werksaamwf.nl/clientenraad
Samenstelling agendacommissie
De cliëntenraad werkt met een agendacommissie. Dit is een soort dagelijks bestuur die vergaderingen voorbereidt en
ervoor zorgt dat de cliëntenraad goed blijft functioneren.
Door het vertrek van onze voorzitter en enkele leden van de raad was onze agendacommissie onderbezet. Tijdens de
bijeenkomst van augustus is een nieuwe agendacommissie samengesteld en kan de cliëntenraad weer volop
functioneren.

Themacontrole
WerkSaam voert jaarlijks een aantal themacontroles uit. We onderzoeken aan de hand van een
thema of de hoogte van de uitkering voor een bepaalde groep cliënten nog steeds juist is.
De controle die we binnenkort uitvoeren heeft het volgende thema. Sommige van onze cliënten krijgen een
uitkering voor een alleenstaande maar zijn geregistreerd als gehuwd. WerkSaam nodigt deze mensen binnenkort
uit voor een gesprek.
Aan de hand van dit gesprek over de feitelijke woon- en leefsituatie onderzoeken we of we de juiste uitkering
betalen.
Heeft u vragen hierover? Neem dan contact op met uw inkomenscoach.

Bijstandscijfers
Er zijn cijfers bekend over de dienstverlening van WerkSaam over 2018. De cijfers komen uit de
Divosa Benchmark Werk en Inkomen. Die delen we graag met u.

De percentages in de plaatjes (in wit) zijn de landelijke cijfers. De cijfers van WerkSaam staan daaronder.
De cijfers laten zien dat we goede resultaten boeken. Daar zijn we trots op!

Actuele vacatures via WerkSaam
Toezichthouder
Een internationale klant zoekt per direct mensen met een VCA diploma (of bereid zijn om deze halen) die willen
werken als toezichthouder op een groot object in Middenmeer (direct naast de A7). U werkt binnen en controleert
alle bezoekers die het pand willen betreden op de juiste vergunningen en pasjes.
De Toezichthouders kunnen allround worden inzet voor zowel het terrein als het gebouw. Bij terrein toezicht
tijdens werkdagen moet u controleren of bezoekers of werknemers bij de ingangen van het bouwterrein wel
beschikken over alle vereisten, zoals een helm, veiligheid schoenen, veiligheid bril etc.
Standplaats: Middenmeer
Wij vragen: VCA diploma of bereid zijn om deze te halen; Engelse of Nederlandse luister- en spreekvaardigheid
op basisniveau; in het bezit van eigen vervoer; een representatief voorkomen. De werkgever kan om een
verklaring omtrent gedrag (VOG) vragen.
Solliciteren of meer informatie: Solliciteren kan per email met recent CV, en bij voorkeur met motivatie, naar
Bianca.vriend@werksaamwf.nl

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

