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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

Nieuw beleid: De uitstroompremie
‘Iedereen laten participeren’ is de titel van het nieuwe beleidsplan dat op 8 maart 2018 is
vastgesteld. Het nieuwe beleid geldt vanaf 1 juli 2018. Wij informeren u graag over de gewijzigde
beleidsregels. Deze keer gaat het over de uitstroompremie.
Sommige cliënten kunnen als waardering voor het vinden en behouden van werk een uitstroompremie
krijgen. Om de uitstroompremie te krijgen gelden er voorwaarden.
De voorwaarden voor een uitstroompremie op een rij:
•

U heeft langer dan 24 maanden een uitkering van WerkSaam Westfriesland ontvangen en u bent
gaan werken;

•

Uw uitkering is beëindigd omdat u een betaalde baan kreeg;

•

U heeft ten minste zes maanden achter elkaar gewerkt;

•

In de afgelopen vier jaar heeft u niet eerder een uitstroompremie ontvangen.

De uitstroompremie is € 500, maar kan hoger worden. Deze kan worden verhoogd naar maximaal € 1250 als
u aan aanvullende voorwaarden voldoet. U kunt deze lezen op onze website www.werksaamwf.nl. U kunt een
uitstroompremie aanvragen na zes maanden en binnen 18 maanden nadat u geen uitkering meer heeft,
omdat u aan het werk bent gegaan. De uitstroompremie vraagt u aan met een aanvraagformulier. Deze vindt
u op de website www.werksaamwf.nl U kunt ook contact opnemen met uw coach. Die stuurt dan een
aanvraagformulier naar u toe. Nadat u het formulier heeft ingevuld en ondertekend, kunt u dit opsturen of
mailen naar WerkSaam via info@werksaamwf.nl.

Begrijpt u de brieven van WerkSaam?
Van 3 tot 9 september 2018 is de Week van de Alfabetisering. Tijdens deze week besteden we extra
aandacht aan taal.
WerkSaam helpt cliënten om de Nederlandse taal beter te snappen. We doen er zelf ook veel aan om onze
brieven en teksten zo duidelijk mogelijk te maken. We zijn momenteel bezig om onze brieven te herschrijven in
duidelijkere taal.
Daarom vragen wij u of u onze teksten begrijpt. En als in de brief iets aan u wordt gevraagd, snapt u dan wat u
moet doen? Graag nodigen we taalliefhebbers uit ons te vertellen wat zij vinden van de brieven van WerkSaam.
Dit gebeurt in een kleine bijeenkomst op 6 september 2018 om 09.30 uur in het gebouw van WerkSaam. Wilt u
met ons meedenken en meepraten? Stuur dan een e-mail naar redactieteam@werksaamwf.nl.

Een fulltime baan voor Priscilla
Priscilla heeft veel parttime werk gedaan bij verschillende werkgevers via WerkSaam. Uiteindelijk
is ze terecht gekomen bij Adequaat Werkt! en daar heeft ze nu een fulltime baan.
Priscilla: ‘Ik ben nu werkzaam als intercedent en doe de
werving en selectie van nieuwe collega’s in de regio WestFriesland. Ik zoek voornamelijk personeel dat inzetbaar
is voor uitvoerend werk. Je kunt dan denken aan functies
zoals klantcontactcenter-medewerkers, koks, bedienend
personeel in de horeca, orderpickers, heftruckchauffeurs etc.
In de tussentijd heb ik veel contact gehad met mijn coaches
van WerkSaam. Ik kon hen altijd bereiken met vragen en
samen hebben we naar de mogelijkheden gekeken om deze
baan te krijgen. Zij hebben mij goed begeleid hoe ik dit
aan moest pakken.
Priscilla is heel blij met de kans die ze gekregen heeft.
‘Ik ben in het diepe gegooid. Ik ben begonnen met bellen
(acquisitie) in het callcenter van Adequaat Werkt! Vervolgens
heb ik aangetoond dat ik veel meer kan en ben ik doorgegroeid
naar de functie van intercedent.
Priscilla heeft een tip voor cliënten van WerkSaam die op zoek zijn naar een baan. ‘Probeer eens iets compleet
anders, bijvoorbeeld door werk te zoeken in een compleet andere branche dan je gewend bent. Bij veel
organisaties heb je tal van kansen en door middel van bijvoorbeeld een werkstage kun je laten zien wie jij echt
bent en wat je te bieden hebt’. Dit heb ik zelf ervaren door in het klantcontactcenter mijzelf te bewijzen op de
werkvloer’.
‘Bij Adequaat Werkt! kun je een callcenter training volgen om kennis te maken met de commerciële branche. Zij
kijken niet naar leeftijd of achtergrond, maar kijken naar wat je kunt. Iedereen die van telefoneren haar of zijn
vak wil maken, krijgt een kans.
Priscilla: ‘Ben jij ook op zoek naar een baan? Bel mij op telefoonnummer 088-4338555’.
NB. Om privacy-redenen wil Priscilla niet zichtbaar op de foto.

Actuele vacatures via WerkSaam
Junior Cliëntondersteuner
Standplaats: Hoogkarspel
Werkzaamheden: U helpt cliënten bij hun dagelijkse verzorging. Zoals naar het toilet gaan, het smeren van een
boterham, helpen bij het eten of huishoudelijke klusjes.
U assisteert cliënten bij kantinewerkzaamheden zoals het zetten van koffie en thee. U maakt ook dagelijks het
toilet schoon. U helpt bij het klaarmaken van de lunch en het opruimen daarna. In overleg met uw collega’s
kunt u ook nieuwe activiteiten bedenken, zoals een rondje lopen met een cliënt.
Dienstverband: Het betreft een tijdelijk/mogelijk vast dienstverband voor 16-40 uur per week met flexibele
werktijden.
Wij vragen iemand die 20 uur per week beschikbaar is. Werktijden zijn van 09.00 – 14.00 uur.
U krijgt een contract voor een jaar met kans op een vaste baan.
Heeft u interesse in deze vacature? Neem dan snel contact op met uw coach.

Werken aan uw re-integratie met de leerwerkplekken van WerkSaam
Om uw kansen op een betaalde baan te vergroten, kunt u bij een van onze afdelingen terecht voor
een werkstage. Hier kunt u werkervaring opdoen en wordt duidelijk wat u nog kunt leren of
verbeteren om een betaalde baan te krijgen. Deze werkervaring kunt u opdoen bij onze afdelingen
Verpakken, Schoonmaak, Logistiek, Postbezorging, Repro/Digitalisering, Groen, Catering, of op
kantoor.
Vindt u het leuk om buiten te werken en wilt u in de toekomst werken in de groenvoorziening? Dan is de
afdeling groen iets voor u! Als medewerker groenvoorziening heeft u een leuke afwisselende baan waarbij u op
diverse locaties in West-Friesland werkt in het openbaar groen. De werkzaamheden bestaan onder andere uit
het onderhouden van openbaar groen zoals snoeien, maaien, harken en schoffelen.
Ook als u weinig tot geen ervaring heeft met het
werken in de groenvoorziening, kunt u bij deze
afdeling terecht. Wij bieden namelijk ook de
mogelijkheid om deze leerwerkplek te combineren
met een opleiding. Bij deze opleiding leert u hoe
u eenvoudige werkzaamheden in het groen zelfstandig kan uitvoeren. Het voordeel hiervan is dat
u de theorie ook meteen in praktijk kan toepassen.
Is uw interesse gewekt over deze leerwerkplek en
wilt u hier meer over weten? Neem dan gerust
contact op met uw coach.

Hulp bij invullen van formulieren
Hieronder vindt u een overzicht met instanties waar u terecht kunt voor hulp bij het invullen van formulieren.

Gemeente
Hoorn

Medemblik

Koggenland

Opmeer

SED

Hulp
1.Hoorn
(wijkteams)

Meer info/Contactgegevens
Tel: 0229-252200

Formulieren
Elke maandag inloopspreekuur van 14-16 uur in de
brigade
bibliotheek, Wisselstraat 8 te Hoorn
Formulierenbrigade Algemeen nummer gemeente: (0229) 85 60 00
Telefonisch bereikbaar op maandag t/m donderdag van
8.30 tot 17.00 uur, vrijdag van 8.30 tot 14.00 uur
Zorgteam
Telefoonnummer: (0229) 54 83 70
Koggenland heeft
E-mail: zorgteam@koggenland.nl
maatschappelijk
werkers die
inwoners
ondersteunen.
Formulierenbrigade Het inloopspreekuur is wekelijks van 11-12 uur op
dinsdag en donderdag.
Op dinsdag altijd op het gemeentehuis en op donderdag
wisselend in De Schakel en De Lindenhof.
Welzijn Stede
Telefoonnummer: (0228) 511 528
Broec
Mailadres: info@welzijnstedebroec.nl
Leekerweide Groep

Westfriesland De Rechtswinkel in
Hoorn helpt
inwoners van heel
Westfriesland.
Gratis juridisch
advies. Verlenen
juridische
ondersteuning op
vrijwel alle
rechtsgebieden.

Telefoonnummer: 0229 - 57 68 68
Mailadres: info@leekerweidegroep.nl
Bezoekadres:
Koopvaarder 1
1625 BZ Hoorn
Openingstijden inloopspreekuur:
Donderdag: 20.00 u - 21.00 u
Een afspraak maken is niet nodig

Op onze website www.werksaamwf.nl vindt u een volledig, uitgebreider overzicht van de instanties.

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

