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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

Fitness en vakantie
Fitness is belangrijk ter voorkoming en bestrijding van klachten. Door te fitnessen voelt u zich fitter
en gezonder. Cliënten van WerkSaam kunnen zich 2x per week onder begeleiding flink in het zweet
werken.
De fitnessruimte is in de kelder van het stadhuis aan de Nieuwe Steen 1 te Hoorn. Hier is een ruimte
ingericht met twee loopbanden, twee crosstrainers, een roeiapparaat, twee hometrainers en allerlei
krachttrainingsapparatuur. Als u hier gebruik van wilt maken, dan kunt u contact opnemen met uw coach of
u kunt een e-mail sturen naar j.knol@hoorn.nl
De trainingstijden zijn op maandag en donderdag van 15:00 - 17:00 uur.
Er is een kleedkamer en er zijn gratis kluisjes voor uw spullen. Als u komt trainen, dan kunt u zich melden bij
de receptie van het stadhuis, Nieuwe Steen 1 te Hoorn en dan wordt u opgehaald.
De fitness is gesloten wegens vakantie van 17 december 2018 tot en met 6 januari 2019.

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.

Beschut werk: werken in een veilige omgeving met veel
begeleiding
Wilt u graag aan het werk maar heeft u door een lichamelijk, verstandelijke of een psychische
beperking veel begeleiding nodig? Of moeten er aanpassingen gedaan worden zodat u het werk kunt
doen? Dan kunt u misschien via ‘beschut werk’ aan de slag.
Op een beschutte werkplek krijgt u een baan met salaris aangeboden, waarbij u meer begeleiding en
aanpassing krijgt dan op een gewone werkplek. U krijgt dan een contract van WerkSaam of een andere
werkgever.
U kunt een ‘beschut werk-indicatie’ aanvragen als:
• U niet zelfstandig bij een gewone werkgever kunt werken, want u heeft ondersteuning of begeleiding nodig
Als we denken dat u voor een beschutte werkplek in aanmerking komt, wordt bij het UWV een ‘beoordeling
beschut werk’ aangevraagd. Dit kunt u zelf doen, maar we kunnen dat ook samen met u doen. Als uit de
beoordeling blijkt dat u een beschutte werkplek nodig heeft, dan gaan wij samen met u bekijken wat voor
werk bij u past en hoeveel uren per week u dit werk kunt doen.
Wilt u meer weten over beschut werken? Neemt u dan contact op met uw ontwikkel- of arbeidscoach.

Univé Gemeentepakket (Zorgverzekering)
Speciaal voor inwoners met een laag inkomen heeft Univé samen met de gemeenten in
Westfriesland een aantrekkelijke zorgverzekering samengesteld.
Univé geeft de deelnemers een korting en de gemeenten betalen een deel van de premie. Om mee te kunnen
doen is naast de basisverzekering een aanvullende verzekering verplicht. De dekking van de aanvullende
verzekering heeft ruime vergoedingen voor medische kosten zoals bijvoorbeeld brillen, fysiotherapie of de
tandarts. Bij deelname krijgt u dus een goede zorgverzekering voor een extra lage premie.
U kunt de zorgverzekering Gemeentepakket inclusief aanvullende verzekering alleen afsluiten via
www.GezondVerzekerd.nl of via een Univé-winkel bij u in de buurt.
Let op: overstappen kan tot 31 december 2018. Univé zegt dan de huidige zorgverzekering voor u op.
Heeft u al zorgtoeslag aangevraagd?
•

Waarschijnlijk heeft u recht op zorgtoeslag.

•

Informeer hiervoor bij de Belastingdienst via telefoonnummer 0800 05 43 (gratis) of kijk op de
website toeslagen.nl.

•

Wanneer de Belastingdienst aangeeft dat u recht heeft op zorgtoeslag, dan krijgt u van hen een deel
van uw zorgpremie terug.

Hoe is het nu met?
De afgelopen jaren hebben wij en aantal succesverhalen gedeeld. De vraag is: hoe is het verder
gegaan? In deze nieuwsbrief het verhaal van Linda Zwagerman. Nog steeds een succesverhaal!
November 2015
Linda stond in de nieuwsbrief van november 2015. Zij had gewerkt als rij-instructrice. Zij had dit werk alleen al
heel lang niet meer gedaan. Haar bevoegdheidspas hiervoor was verlopen. Met de ontwikkelcoach is gekeken
naar de mogelijkheden om de bevoegheidspas opnieuw te behalen.
Linda heeft een cursus gedaan en de cursus in oktober 2015 met succes afgerond. Hierdoor was zij weer een
gecertificeerd rij-instructeur. Bij het interview in november 2015 had zij nog geen werk. Zij was er van
overtuigd dat zij snel haar droombaan zou bemachtigen.
Afgelopen drie jaar
Linda kijkt positief terug op het traject bij WerkSaam.
“Ik ben er veel sterker door geworden. Het traject was
heel leerzaam.”
Na het interview had Linda vrijwel direct een goede baan
als rij-instructeur. Zij werkt nog steeds bij het bedrijf
waar zij destijds is aangenomen. Linda: “Ik ben heel erg
blij met mijn werk en ik doe mijn werk heel goed!”
In de toekomst ziet Linda zichzelf bij dezelfde werkgever
werken. Zij is niet op zoek naar ander werk.
Tip van Linda
Tenslotte heeft Linda nog wel een tip, namelijk:
Durf je dromen waar te maken! Bij Linda is dat zeker gelukt.

Bericht van de Cliëntenraad
WerkSaam wil graag weten waar zij dingen kan verbeteren. Een van de manieren om dit te doen is om een
cliënttevredenheidsonderzoek te doen.
Dit is een lijst met vragen die ingevuld moet worden. Aan de antwoorden kan WerkSaam zien of zij het goed
doet of dat er punten zijn waar verbeterd kan worden.
Cliënten die bij WerkSaam binnenkomen, worden gevraagd hier aan mee te werken. De cliëntenraad vindt dit
een prima initiatief en staat hier helemaal achter. De cliënten die gevraagd worden om mee te doen aan dit
onderzoek, willen wij verzoeken om het formulier in te vullen.

Wist u dat?


WerkSaam milieuvriendelijk bezig is?
Wij hebben een elektrische bedrijfsauto aangeschaft.



WerkSaam met ingang van 1 november 2018 de functies van Intaker en Inkomensconsulent heeft
samengevoegd tot Inkomenscoach?
Dit betekent voor nieuwe cliënten dat de persoon die de aanvraag behandelt ook de contactpersoon
blijft voor uitkeringsvragen.



Vragen altijd kan en mag?
Heeft u een brief ontvangen van WerkSaam die u niet begrijpt of waar u vragen over heeft? Of heeft
u iets gehoord over een wijziging die misschien ook wel voor u geldt? Neem dan contact op met uw
contactpersoon. U kunt hun naam onder de brieven vinden. Zij gaan namelijk niet alleen over uw
plichten, maar ook over uw rechten. U kunt contact opnemen via het Klant Contact Centrum,
telefoonnummer 0229 – 258 758. Wij zijn bereikbaar op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en
12.00 uur. Of stuur een e-mail naar Inkomen@werksaamwf.nl

Hoe hoog is mijn belastbaar inkomen?
Als u een voorlopige teruggave of een toeslag wilt aanvragen bij de Belastingdienst, moet u opgeven
hoe hoog uw belastbaar inkomen (naar verwachting) zal zijn in dat jaar. Bij een bijstandsuitkering
kan het lastig zijn om dat uit te rekenen.
Hieronder vindt u een schatting van de bruto bedragen bij een volledige bijstandsuitkering (of een IOAW- of
IOAZ-uitkering) over een heel jaar.
Schatting belastbaar inkomen 2019
Voor personen met een bijstandsuitkering ouder dan 21 jaar tot de pensioenleeftijd:
•

Gehuwd, per partner: € 9.966

•

Alleenstaande ouder: € 15.516

•

Alleenstaande: € 15.516

LET OP
Het gaat om de bruto bedragen bij een volledige bijstandsuitkering over een heel jaar. Er is geen rekening
gehouden met andere inkomsten (bijvoorbeeld inkomsten uit arbeid). Heeft u andere inkomsten of ontvangt u
maar een deel van het jaar uitkering van ons, dan moet u daar rekening mee houden.

Samen voorlezen
Het Vrijwilligerspunt heeft een taalproject dat Samen voorlezen heet. Vrijwilligers lezen voor
aan kinderen vanaf twee tot twaalf jaar van gezinnen die de Nederlandse taal moeilijk vinden.
Dit kunnen Nederlandse en niet-Nederlandse gezinnen zijn. Door het voorlezen, wat thuis bij het gezin
gebeurt, leren ouders en kinderen hoe leuk lezen is en leren ze spelenderwijs meer over taal. Voorlezers
gaan kinderen 20 weken achter elkaar voorlezen.
• Kent u een kind dat moeite heeft met lezen?
Of
• Vindt u lezen en de Nederlandse taal leuk? En wilt u een gezin, dat moeite heeft met de Nederlandse taal,
één uur per week helpen?
Meld u dan aan bij Anouschka Timm van Vrijwilligerspunt:
Maelsonstraat 20
1624 NP Hoorn
Website: www.vrijwilligerspunt.com
E-mail: voorlezen@vrijwilligerspunt.com
Telefoon: 0229-216499/06-29372613

Actuele vacatures via WerkSaam
Logistiek medewerk(st)er
Standplaats: Zwaagdijk-Oost
We hebben de volgende functies bij dit bedrijf beschikbaar: Order Picker, Padenruimer, Aanrijder,
Retourmedewerker, Expeditie medewerker
Dienstverband: minimaal 16 uur per week.
De werktijden zijn van 6.00 - 15.00 uur of 15.00 – 23.00 uur of 9.00 – 15.00 uur.
Heeft u interesse in deze vacature? Neem dan snel contact op met Simone Kroon. Haar e-mailadres is
simone.kroon@werksaamwf.nl
Productie medewerk(st)er
Standplaats: Hoorn, Blokker, Zwaagdijk, Warmenhuizen, Enkhuizen
Voor verschillende werkgevers zijn we op zoek naar gemotiveerde productiemedewerkers. Als
productiemedewerker help je mee aan het maken van verschillende eindproducten. De werktijden verschillen
per opdrachtgever en kunnen in dagdienst of in ploegendienst zijn.
Je hebt een redelijke beheersing van de Nederlandse taal. Wij verwachten vooral dat je zin hebt om aan de slag
te gaan.
Heeft u interesse in deze vacature? Neem dan snel contact op met Bianca Vriend. Haar e-mailadres is
bianca.vriend@werksaamwf.nl

Openingstijden feestdagen
Tijdens de feestdagen zijn wij dicht. Dit betekent dat wij zijn gesloten op:
1e kerstdag 25 december 2018
2e kerstdag 26 december 2018
Nieuwjaarsdag 1 januari 2019.

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

