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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

Vakantie doorgeven en betaling van uw vakantiegeld
Geef het aan ons door als u met vakantie gaat
In Nederland:
U hoeft dan uw vakantie alleen te melden als u een re-integratietraject volgt. Uw vakantie mag dit traject niet
belemmeren. Vraag daarom altijd eerst toestemming aan uw coach bij WerkSaam. Doe dit minimaal 14 dagen
voordat u met vakantie gaat.
In het Buitenland:
Als u op vakantie gaat in het buitenland dan moet u dit ook melden via de Persoonlijke Pagina op Mijn
WerkSaam. U heeft hier uw DigiD voor nodig. Geef uw vakantie minimaal 14 dagen vóór uw vertrek aan ons
door.

Uitbetaling vakantiegeld
Over uw uitkering reserveren wij vakantiegeld. Wij betalen het vakantiegeld op 31 mei 2019. In sommige
gevallen kunnen wij dit niet of 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.
Heeft 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.

Gebiedsteams, Wijkteams, Stadsteams
Wij lichten elke maand een team van 1 van de 7 Westfriese gemeente uit. Deze teams bestaan
uit medewerkers van uw gemeente en van hulpverleningsorganisaties in uw gemeente.
Het team kan u helpen bij het vinden van oplossingen voor uw vragen over zaken als zorg, opvoeding of
financiën. De zorgtaken van de gemeente worden namelijk uitgevoerd door gebiedsteams. Per gemeente
hebben zij een andere naam. Zoals wijkteam, stadsteam of 1.Hoorn. U kunt bij het gebiedsteam van uw
eigen gemeente terecht voor ondersteuning. Het wisselt per gemeente welke steun er wordt geboden.
Zorgteam Koggenland
Wanneer u woonachtig bent in de gemeente Koggenland en u behoefte heeft aan ondersteuning of
begeleiding kunt u terecht bij het Zorgteam. Het Zorgteam bestaat uit verschillende hulpverleners van de
gemeente Koggenland, maar ook uit huisartsen en zorgverleners. U kunt dus met verschillende vragen
terecht. De medewerkers van het Zorgteam denken met u mee en gaan samen met u op zoek naar een
oplossing. Ook kijkt de medewerker van het Zorgteam samen met u of iemand uit uw omgeving u kan
helpen. Zo nodig biedt het Zorgteam aanvullende hulp, zorg of ondersteuning met vrijwilligers en/of
professionals, binnen en buiten het team. Via de website www.koggenland.nl kunt u een aanmeldformulier
invullen. Na ontvangst van dit formulier zal er contact met u worden opgenomen voor een afspraak. Voor
vragen kunt u telefonisch contact opnemen op (0229) 54 83 70 of via de e-mail zorgteam@koggenland.nl.
Wanneer u hulp wilt bij lichte tuinwerkzaamheden, klusjes in en om het huis, boodschappenservice of hulp
bij vervoer kunt u contact opnemen met de contactpersoon voor uw wijk. Op de website
www.koggenland.nl staat aangegeven wie er bij uw wijk hoort. U kunt zich natuurlijk ook opgeven bij het
Zorgteam als vrijwilliger.

Actuele vacatures via WerkSaam
Administratief medewerker
Voor een groeiend productiebedrijf in Hoorn zoeken we een nieuwe medewerker die ook mee wil groeien. Je
werkt hier in een dynamische omgeving. Belangrijk is dat je initiatief toont en een schakel kan zijn tussen de
productie afdeling en kantoor.
Aantal uur: Fulltime, 40 uur.
Werkzaamheden: je ondersteunt de inkoop- en buitendienstmedewerker. Je voert nieuwe bestellingen in, belt
afspraken na en zorgt ervoor dat de hele administratie op orde is.
Functie eisen: MBO 4 niveau, ervaring met administratieve werkzaamheden, je hebt kennis van MS Office, je
neemt initiatief en kunt snel leren.
Bij goed functioneren is er de mogelijkheid van een vast contract.
Heeft u interesse in deze vacature, stuur dan een e-mail naar simone.kroon@werksaamwf.nl

Een Groene Start voor Ghebre
Vorige maand stond er in deze nieuwsbrief een artikel over het integratieproject GroenStart. Deze
keer vertelt deelnemer Ghebreizgabeher Berhe Tzecay over dit traject. Ghebre is 30 jaar. Hij is
afkomstig uit Eritrea.
In het project GroenStart volgen deelnemers een intensief programma gericht op werk in de groene sector. De
deelnemers krijgen 2 dagen per week taalles. 1 Dag per week krijgen zij vakgerichte taaltraining en 1 dag per
week werken ze onder leiding van een medewerker van hovenier John Koomen.
Ghebre is via de taaltrainer (Fiolet) en zijn ontwikkelcoach in het traject
terecht gekomen. Vooraf wist Ghebre eigenlijk niet wat hij moest verwachten.
Hij woonde pas kort in de regio en was nog meer met de verhuizing bezig dan
met werk.
Ghebre kan geen dingen bedenken die hij niet leuk vond.
De praktijk vond hij het allerleukste. Ghebre: “Ik ben heel blij dat ik met het
traject mee kon doen. Ik vond het heel leuk. Ik heb veel over het werk en de taal
geleerd. Wel moet ik zeker nog verder leren in de winter.”
Het advies van Ghebre aan anderen: “Als je de kans krijgt doe dan mee aan dit traject. Het is echt een leuke mix
van taal, theorie en praktijk.”

Nieuws vanuit de cliëntenraad
Verslagen cliëntenraad
De bijeenkomsten van de cliëntenraad zijn over het algemeen openbare bijeenkomsten.
Hiervan worden verslagen gemaakt die door iedereen kunnen worden gelezen. Als er een bijeenkomst is waar
onderwerpen besproken worden die nog niet gemeld kunnen worden dan is er een besloten vergadering. Deze
vergaderverslagen kunnen niet worden gelezen. Als u onze verslagen wil lezen, dan kunt u deze opvragen bij het
secretariaat van WerkSaam: secretariaat@werksaamwf.nl
Gesprekken bijstandsgerechtigden
Vorige maand hebben wij gemeld dat we bij het WerkSaam café langs zouden gaan om gesprekken te voeren
met bijstandsgerechtigden. Wij zijn in april op bezoek geweest bij het WerkSaam café in Stede Broec en Hoorn.
De gesprekken die wij hebben gehad zijn waardevol en wij hebben een beter beeld gekregen van vragen die er
zijn bij cliënten van WerkSaam. Wij willen nog een keer langs gaan bij het WerkSaam café te Hoorn om nog een
paar gesprekken te voeren. Hiervoor zullen wij binnenkort een afspraak maken.
Na 4 jaar cliëntenraad
De cliëntenraad van WerkSaam bestaat nu 4 jaar. In onze regelementen staat dat een raadslid 4 jaar lid kan zijn
van de cliëntenraad en als hij/zij dat wil, dit weer kan verlengen. Wij hebben aan ieder raadslid gevraagd of zij
door willen of niet. Er zijn 2 leden die hebben aangeven niet verder te willen als lid van de cliëntenraad. Wij
vinden het jammer dat deze mensen onze raad gaan verlaten, maar hebben respect voor hun beslissing. Dit
betekent wel dat er een paar vacatures zijn. Als u interesse heeft om lid te worden, dan kunt u ons dat laten
weten.

Dit jaar al € 165.000,- aan bijstandsfraude opgespoord
In het eerste kwartaal van 2019 heeft WerkSaam met de afdeling Handhaving en de Sociale
Recherche voor € 165.874,26 aan bijstandsfraude opgespoord. WerkSaam onderzoekt actief of er in
de regio Westfriesland sprake is van uitkeringsfraude.
WerkSaam controleert de uitkeringen door het onderzoeken van (anonieme) tips, het voeren van gesprekken en
het afleggen van onaangekondigde huisbezoeken. Deze fraudeonderzoeken kunnen betrekking hebben op een
onjuist opgegeven woonadres, verzwegen inkomsten uit werk, een onjuist opgegeven gezinssituatie (verzwegen
samenwoning) of vermogen. Ook niet gemeld vermogen in het buitenland valt hieronder, zoals een huis, grond
of bankrekeningen. Ook hennepteelt kan leiden tot beëindiging en terugvordering van de uitkering.
Als uit een onderzoek blijkt dat er geen recht op een uitkering bestaat beëindigen wij de uitkering en wordt de
teveel verstrekte uitkering teruggevorderd. Afhankelijk van de situatie kunnen wij ook een boete opleggen. Bij
hoge aangetoonde fraudes, of wanneer er sprake is van herhaling, kan er een strafrechtelijke veroordeling
volgen.
Fraude melden
WerkSaam vindt dat uitkeringen terecht moeten komen bij mensen die daar recht op hebben. Daarom wordt
uitkeringsfraude serieus opgepakt door ons. Soms ontvangen cliënten ten onrechte een (te hoge) uitkering. Dit
kan niet altijd als fraude worden gezien, omdat er niet altijd opzet in het spel is. Maar soms is er wel sprake van
opzet. Wij gaan begripvol om met vergissingen van onze cliënten, maar opzet wordt altijd aangepakt. Iedereen
kan (anoniem) een fraudemelding doen via www.werksaamwf.nl/fraude of via Meld Misdaad Anoniem, 08007000.

Iemand meenemen naar een gesprek bij WerkSaam
Soms krijgt u van WerkSaam een uitnodiging om op gesprek te komen. Wij willen u bijvoorbeeld spreken over
uw traject naar werk of uw uitkering.
U mag dan iemand meenemen. Dat kan een familielid of een vriend(in) zijn. Deze kan u helpen of
ondersteunen bij het gesprek. Deze persoon moet zich wel kunnen legitimeren.

Wilt u werken in de zorg?
Zorgverleners staan de komende jaren te springen om opgeleide krachten die in de zorg aan de slag
willen.
WerkSaam is daarom gestart met het opzetten van het leerwerkbedrijf Zorg. Samen met opleider ROC
Horizon College zetten we een BBL-opleiding op in Hoorn, waarbij theorie en praktijk samen komen.
Wij zoeken cliënten die het leuk vinden om in de (ouderen) zorg te werken. U gaat dan 1 jaar 1 dag per
week naar school en daarnaast loopt u maximaal 20 uur per week stage bij een zorginstelling in de regio.
De werkzaamheden kunnen ook ’s avonds en in het weekend plaatsvinden.
Na 1 jaar doet u dan examen en als je hiervoor slaagt, ben u in het bezit van een diploma voor Helpende 2.
Bent u geïnteresseerd in een baan in de zorg, in combinatie met een opleiding, dan kunt u zich aanmelden
Volg ons ook op Facebook: Facebook.com/werksaamwf
bij uw coach.
Twitter: @werksaam | Instagram: WerkSaam.Westfriesland

