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Hierbij ontvangt u onze nieuwsbrief. We gaan in op een
aantal onderwerpen waarmee u te maken krijgt. U vindt deze
ook op onze website. www.werksaamwf.nl

Loop je ook zo vast in het vinden van werk?
Kom dan naar het Omdenkevent!
Op vrijdag 8 juni om 8.30 uur is er bij Van der Valk in Hoorn een Omdenk- en scholingsevent. Je kunt een
kijkje in de keuken nemen van een andere branche, een ander vakgebied of beroep. Het is ons doel om je te
inspireren en te kijken naar mogelijkheden. Hiermee kun je wellicht een geschikte overstap maken naar een
branche waar op een eenvoudigere manier werk in te vinden is.
Om 8.30 uur start het event met gastspreker Marc Korse. Hij geeft een (interactieve) presentatie over
omdenken en het kijken naar kansen.
Hierna volg je twee branchegerichte workshops. Je kunt kiezen uit de volgende acht branches:
1.

Bouw/Houtbewerking

2.

Transport en logistiek

3.

Metaal/Techniek/Productie

4.

Commercie

5.

Horeca

6.

Zorg/Medisch

7.

Schoonmaak/Groenvoorziening

8.

Veiligheid

Na de workshops schrijf je je in voor een vervolgbijeenkomst in de week van 18 tot en met 22 juni. In die
week kom je dan in contact met werkgevers uit de gekozen branche. Je kunt dan direct solliciteren op een
nieuwe baan of leerwerktraject! We hopen je te zien bij het Omdenkevent!

Juniusfonds
Het Juniusfonds (voorheen Stichting Kerkenarmenfonds) ondersteunt mensen in de regio WestFriesland, die een opleiding willen volgen maar daar niet voldoende financiële ruimte voor
hebben.
Het Juniusfonds wil de individuele financiële armoede in West-Friesland verminderen. Om dit te bereiken,
verstrekt het Juniusfonds renteloze leningen en (bij hoge uitzondering) giften aan gemotiveerde inwoners
van West-Friesland. Deze lening/gift moet worden besteed aan een opleiding. Een afgeronde opleiding geeft
de kandidaat betere kansen op de arbeidsmarkt en vergroot de kans op het vinden van een betaalde baan.
Voor meer informatie over de criteria en de procedure kunt u kijken op de website van het Juniusfonds:
www.juniusfonds.nl

Uitbetaling vakantiegeld
Over uw uitkering reserveren wij vakantiegeld. Wij betalen dit vakantiegeld op 31 mei 2018 aan u
uit. In sommige gevallen kunnen wij dit niet volledig aan u betalen.
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.
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.
Geef het aan ons door als u met vakantie gaat
In Nederland:
U hoeft 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.
Naar het buitenland:
Als u op vakantie gaat naar 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.

Maak kennis met het KCC van WerkSaam
Als Klant Contact Centrum (KCC) zijn wij het eerste aanspreekpunt van WerkSaam. Onze taken
zijn divers. Wij bemannen de receptie waar de cliënten en/of werkgevers of andere personen zich
kunnen melden. Dit kan zijn voor een afspraak of voor algemene vragen.
Ook handelen wij al het binnenkomende telefoonverkeer af. Dit kan betekenen dat wij de bellers zelf
voorzien van de juiste informatie of wij maken een terugbelverzoek voor de betreffende persoon of afdeling.
Ook hebben wij administratieve taken, denk hierbij aan het versturen van uitnodigingsbrieven, het
beantwoorden van binnenkomend mailverkeer, etc.
De meest gestelde vraag die wij krijgen is, vooral op onze betaaldag, of de uitkering wel/niet is overgemaakt
en zo nee, waarom niet. Ook worden wij regelmatig gebeld met de vraag hoe mensen een bijstandsuitkering
kunnen aanvragen. Andere vragen die wij regelmatig krijgen gaan over het doorgeven van vakantie,
verhuizing, in-en uitschrijving van adres en over het invullen van het inkomstenformulier.
Als men een afspraak heeft bij WerkSaam is het fijn als de uitnodigingsbrief meegenomen wordt. Dit
voorkomt onnodig zoeken naar de juiste persoon en/of het juiste tijdstip.
Als er bepaalde handelingen verricht moeten worden via de computer, zoals het aanvragen van een bijstand
uitkering, wijzigingen doorgeven in Mijn WerkSaam, dan is het noodzakelijk om de DigiD inloggegevens mee
te nemen.
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Een betaalde baan voor Nigel
Na een moeilijke periode in zijn leven, heeft Nigel (30)
zijn leven weer op de rit. Door wilskracht en ook de
begeleiding van zijn coach vond hij een baan die goed
aansluit bij zijn wensen en kwaliteiten.
Nigel is half maart met een leerwerktraject gestart bij hotel/
restaurant Van der Valk in Hoorn. Door zijn taken goed en
met veel plezier uit te voeren heeft hij sinds 1 mei een
contract voor 28 uur per week. Daarnaast mag hij nog een
vervolgopleiding doen. Nigel is erg blij en positief over zijn
toekomst.
Nigel: “Ik heb veel meegemaakt, waardoor ik niet altijd even
gemotiveerd ben geweest om een baan te vinden. Gelukkig
was daar een keerpunt, waarbij ik heb besloten hier
verandering in aan te brengen. Dit besprak ik met mijn coach.
Ik meldde mij aan voor een opleidingstraject in de catering en
gaf aan dat het mijn wens was om in de bediening bij hotel
Van der Valk in Hoorn te werken. Ik ben echt heel blij dat mijn wens is uitgekomen. Ik heb mijn uiterste best
gedaan om dit traject goed af te ronden. Ik werk hard en doe mijn werk met veel plezier. Daarnaast heb ik
leuke collega’s waar ik goed contact mee heb. Ik ben ook heel blij met mijn werkgever die mij deze kans heeft
gegeven.
Werk geeft positiviteit
Ik heb altijd goed contact gehad met mijn coach. Zij heeft mij geholpen met het stellen van doelen voor mijn
toekomst. Mede door haar begeleiding en steun heb ik dit traject succesvol kunnen afronden. Ik sta nu
positiever in het leven en heb het gevoel dat ik weer mee kan doen en erbij hoor. Het werken heeft mij veel
positiviteit gebracht. Ik ben dan ook heel blij dat ik deze kans van mijn werkgever heb gekregen.
Mijn advies voor mensen die nog geen werk hebben of nadenken over een traject: Gewoon doen. Probeer te
kijken naar de positieve dingen in plaats van de negatieve dingen. Maak gebruik van de mogelijkheden die er
zijn om werk te vinden, zoals bijvoorbeeld een traject. Ik ben blij dat ik via WerkSaam deze kans heb gekregen.

Actuele vacatures via WerkSaam
(leerling) installateur zonnepanelen
Aantal uur per week: 40 uur per week
Werkzaamheden: Als leerling installateur van zonnepanelen breng je een groot deel van de dag op het dak
door. Nadat de werkwijze is doorgelopen met de klant, bouw je een steiger op en zet je dakrandbeveiliging
neer. Je werkt samen met een ervaren installateur. We verwachten dat je binnen een maand zelfstandig
zonnepanelen kunt monteren op het dak. Voor het binnenwerk moet je eerst de juiste certificaten behalen.
Functie-eisen: je bent handig, hebt geen hoogtevrees, neemt initiatief en bent bereid om lange dagen te
werken.
Je krijgt een fulltime baan met een goed salaris en doorgroeimogelijkheden.
Verkeersregelaar
Vanuit het WerkgeversServicepunt zijn wij op zoek naar nieuw personeel en gemotiveerde kandidaten om op te
leiden tot beroeps verkeersregelaar. De verkeersregelaars regelen het verkeer bij wegwerkzaamheden en af en
toe bij calamiteiten. Soms ga je met eigen vervoer naar een bepaalde locatie, andere keren kan je met collega’s
meerijden.
Functie-eisen: Je hebt een rijbewijs en bij voorkeur eigen vervoer, je bent minimaal 16 uur per week
beschikbaar, je werkt graag in de buitenlucht, je bent soms ook beschikbaar in het weekend of in de nacht.
Je hebt een representatief voorkomen, een goede gezondheid, bent enthousiast en energiek;
Wij bieden een opleiding tot beroeps verkeersregelaar, de VCA-opleiding (Via WerkSaam) en werk in de regio
Haarlem, Amsterdam en West-Friesland. Het is een oproepcontract, maar met mogelijkheid tot fulltime werken
en bij goed functioneren een grote kans op een vaste aanstelling.
Composietverwerker (Opleidingstraject)
Voor het Leerwerktraject Composiet zijn wij op zoek naar enthousiaste kandidaten.
Wij zoeken mensen die graag met hun handen willen en kunnen werken (geen fysieke belemmeringen) en die
fulltime aan de slag willen.
Wij bieden een leerwerkperiode van 3 maanden waarbij theorie en praktijk gecombineerd wordt op locatie bij de
werkgever. Na het behalen van het diploma niveau II volgt er een arbeidsovereenkomst bij de werkgever.
Start van het traject is op dinsdag 22 mei 2018.
Heb je interesse? Neem dan contact op met Bas van Velzen: 06-34655732
Heb je interesse in een van bovenstaande vacatures? Neem dan contact op met je coach.

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

