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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

Neem een kijkje in de keuken van de Westfriese bedrijven
Kom Binnen bij Bedrijven Dag
Op vrijdag 12 en zaterdag 13 oktober 2018 kunnen werkzoekenden en geïnteresseerden een
kijkje nemen in de keuken van vele Westfriese ondernemingen. Meer dan 50 bedrijven openen
hun deuren voor bezoekers.
Om te laten zien wat voor moois Westfriesland te bieden heeft. Om studenten kennis te laten maken met
mogelijke toekomstige werkgevers. Om mensen met een uitkering kans te bieden weer aan de slag te gaan.
Om middelbare schoolklassen een idee te geven van wat er hier allemaal gebeurt. En om Westfriese
inwoners het bedrijf achter de gevel te laten zien.
De bedrijven geven rondleidingen, presentaties of demonstraties aan de bezoekers. Wilt u ook op bezoek bij
één of een aantal bedrijven? Kijk dan op www.kbbbd.nl. Ontdek welke bedrijven meedoen en meldt u aan!

Bereid je voor tijdens de Pak je Kansen Dag
Voorafgaand aan de Kom Binnen bij Bedrijven Dag organiseren we voor cliënten van WerkSaam
Westfriesland en het UWV op maandag 8 oktober 2018 de Pak je Kansen-dag.
’Pak je Kansen-dag’ – 8 oktober 2018
Datum

: 8 oktober 2018

Tijd

: 11.00 uur tot 15.00 uur

Waar

: Parkschouwburg Hoorn, Westerdijk 4, 1621 LE Hoorn

Wij stomen u, door middel van trainingen en workshops, klaar voor een eerste ontmoeting met een
werkgever. De workshops zijn bijvoorbeeld gericht op ‘nieuw beroep’, ‘hoe kom ik binnen bij een werkgever’,
‘baanbrekend solliciteren’, alles wat u moet weten over het sollicitatiegesprek’ of ‘netwerken’.
U krijgt hier praktische informatie die u tijdens de Kom binnen bij Bedrijven-dag kan toepassen.
Verder krijgt u tips om uw cv te verbeteren. Ook is er een fotograaf aanwezig voor het maken van een mooie
profielfoto voor op uw cv of LinkedIn-profiel.
Aanmelden kan binnenkort via onze website: www.werksaamwf.nl/pakjekansendag.

Kracht on Tour
Op maandag 8 oktober 2018 vindt het gratis evenement Kracht on Tour Hoorn plaats.
Het evenement is voor vrouwen die zich willen ontwikkelen richting economische zelfstandigheid.
Er zijn inspirerende sprekers en workshops waarbij u écht iets opsteekt over de wijze waarop u financieel
onafhankelijk kan worden en stappen kunt zetten richting arbeidsmarkt. Onder het motto ‘Pak je kans: je
toekomst begint nu!’, helpt Kracht on Tour u op weg.
Lees meer op www.krachtontour.nu en meldt u aan! Let op: bij enkele workshops is beperkt plek, vol = vol.
Uw reiskosten kunnen worden vergoed door uw coach van WerkSaam.
Programma bijeenkomst:
8.30 uur

Inloop (mogelijkheid kennismaking met werkgevers en organisaties)

9.30 uur

Aftrap Kracht on Tour

10.15 uur

Pauze (mogelijkheid kennismaking met werkgevers en organisaties)

10.35 uur

Workshop

11.45 uur

Gezamenlijke afsluiting

13.00 uur

Einde Kracht on Tour

Kracht on Tour Hoorn | 8 oktober 2018
Schouwburg Het Park
Westerdijk 4
1621 LE Hoorn

Inkomstenvrijlating
‘Iedereen laten participeren’ is de titel van het nieuwe beleidsplan dat op 8 maart 2018 is
vastgesteld. Het nieuwe beleid is ingegaan op 1 juli 2018. Wij informeren u graag over de gewijzigde
regels. Deze keer gaat het over de inkomstenvrijlating.
Als u gaat werken en inkomsten krijgt, korten wij deze inkomsten op uw uitkering. Maar over een periode van
zes maanden hoeven wij de inkomsten niet volledig te korten. Wij mogen dan 25% ‘vrijlaten’. Dat betekent
dat u 25% van uw inkomsten zelf mag houden. Dat is dus een financieel voordeel voor u.
Voorbeeld: als u in een maand € 400 verdient, dan wordt geen € 400 in mindering gebracht op uw uitkering,
maar 75% daarvan, dus € 300. U heeft in die maand dan € 100 meer aan totaal inkomen (uitkering + loon).
Let op: de inkomstenvrijlating geldt niet als u jonger bent dan 27 jaar.
U mag zelf kiezen wanneer de vrijlating ingaat
Vanaf 1 juli 2018 mag u zelf kiezen in welke maand u de vrijlating laat ingaan. Voor deze datum ging de
vrijlating automatisch in vanaf de eerste dag dat iemand ging werken. Dat is nu dus veranderd.
U kunt er ook voor kiezen om géén vrijlating in te laten gaan. Bijvoorbeeld omdat uw huurtoeslag hierdoor iets
lager kan worden. Maar deze verlaging zal altijd lager zijn dan het bedrag aan inkomstenvrijlating. U gaat met
de inkomstenvrijlating er altijd financieel op vooruit. Op het moment dat u inkomsten uit arbeid krijgt, sturen
wij u een informatiebrief. Hiermee kunt u aangeven waar u voor kiest.
Extra vrijlating voor alleenstaande ouders en personen met een medische urenbeperking
Alleenstaande ouders met kinderen tot twaalf jaar en personen met een medische urenbeperking kunnen na de
inkomstenvrijlating van zes maanden in aanmerking komen voor een extra vrijlating. U bent medisch
urenbeperkt wanneer u geen volledige werkweek kunt werken. De medische urenbeperking moet worden
vastgesteld door het UWV.
Denkt u hiervoor in aanmerking te komen? Neem dan contact op met uw inkomensconsulent bij WerkSaam.

Digitale nieuwsbrief
Steeds meer communicatie gaat via e-mail of internet. WerkSaam gaat mee in deze
ontwikkeling. U heeft bijvoorbeeld al een Persoonlijke Internet Pagina via Mijn WerkSaam. En
communicatie met uw coach gaat vaak ook via e-mail of WhatsApp. Ook deze nieuwsbrief
willen we digitaal gaan versturen. Binnenkort beginnen we met een eerste proef.
Om de nieuwsbrief digitaal te kunnen versturen, hebben wij uw juiste e-mailadres nodig. Wij willen u
vragen om op uw Persoonlijke Internet Pagina uw e-mailadres in te voeren of te controleren en aan te
passen. U komt er via www.werksaamwf.nl/mijnwerksaam.
Indien het voor u niet mogelijk is om de nieuwsbrief via e-mail te ontvangen, of als u zich uitschrijft voor
de digitale nieuwsbrief, ontvangt u deze gewoon per post.
Alvast bedankt voor uw medewerking.

Actuele vacatures via WerkSaam
Productiemedewerker Assemblage
Standplaats: Medemblik
Werkzaamheden: De werkzaamheden bestaan uit het afvullen van producten (bordspellen), het stapelen en
verpakken van producten en het uitvoeren van schoonmaakwerkzaamheden aan de machines.
Dienstverband: fulltime/parttime
Wij vragen iemand die minimaal drie dagen per week inzetbaar is en de Nederlandse taal redelijk beheerst.
Daarnaast bent u bereid om in het hoogseizoen ook in de avonduren te werken. In de dagdienst start u om
07.30 uur. Vanaf station Hoorn is het bedrijf binnen 25 minuten met de bus te bereiken. Het betreft fysiek licht
werk.
Heeft u interesse in deze vacature? Neem dan snel contact op met Thijs Barsingerhorn. Zijn e-mailadres is
thijs.barsingerhorn@werksaamwf.nl
Montagemedewerkers feestverlichting
Standplaats: verzamelplaats is Hoorn, werkzaamheden door heel Noord-Holland
Werkzaamheden: monteren van feestverlichting op diverse locaties. Het is belangrijk dat u geen hoogtevrees
hebt. u bent handig en u kunt goed met gereedschap overweg.
Dienstverband: fulltime
Heeft u interesse in deze vacature? Neem dan snel contact op met Bianca Vriend. Haar mailadres is
bianca.vriend@werksaamwf.nl
Medewerker Callcenter
Standplaats: Hoorn
Wat telt is inzet, passie, motivatie en doorzettingsvermogen. Wij bieden een baan met flexibele werktijden
tussen 09.15-21.00 uur van maandag tot en met vrijdag. Op zaterdag van 10.00–15.00 uur.
Verkooptraining is onderdeel van de selectie.
Wilt u uitvinden of dit werk bij u past? Wij bieden twee proefdagdelen om uw talent te testen. Zo weten we heel
snel of we wat aan elkaar hebben.
Lijkt het u wat? Neem dan contact op met Thijs Barsingerhorn. Zijn e-mailadres is
thijs.barsingerhorn@werksaamwf.nl

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

