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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

Wat moet u aan ons doorgeven als u met vakantie gaat
Als u op vakantie gaat, dan verwachten wij van u dat u dat soms aan ons doorgeeft. Hieronder leest
u wat u moet doen.

In Nederland:
U hoeft een vakantie in Nederland alleen bij ons te melden als u een re-integratietraject volgt. Vraag dan altijd
eerst toestemming aan uw coach bij WerkSaam. Doe dit minimaal 14 dagen voordat u met vakantie gaat.
In Buitenland:
Als u op vakantie gaat naar het buitenland, moet u dat ook melden via uw Persoonlijke Internet Pagina op Mijn
WerkSaam. U heeft hier uw DigiD voor nodig. Geef uw vakantie minimaal 14 dagen vóór uw vertrek aan ons
door.
Naar het buitenland met corona
Als u naar het buitenland reist, dan doet u dat altijd op eigen risico. U mag maximaal 28 dagen per jaar met
behoud van uitkering in het buitenland verblijven. Blijft u langer weg, dan stoppen wij de uitkering na 28 dagen.
Als u niet terug naar Nederland kan komen door coronamaatregelen, is dat voor ons geen reden om de uitkering
langer door te betalen. Houdt hier rekening mee als u naar het buitenland gaat.
Reisadvies van de regering
Volg ook de informatie die de overheid geeft. Zij geven via een code aan of u veilig naar dat land kunt reizen.
Deze codes zijn: code rood (niet reizen), code oranje (alleen noodzakelijke reizen), code geel (let op,
veiligheidsrisico’s) en code groen (geen bijzondere veiligheidsrisico's). U kunt dit vinden op de website:
https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen
U bepaalt zelf of u dit reisadvies opvolgt. Maar realiseert u zich wel dat op dit moment voor bijna geen enkel land
code groen geldt. Het risico van een nieuwe uitbraak is overal aanwezig en daarmee ook de kans dat u niet op
tijd naar Nederland kan terugkeren.

WerkSaam weer open voor bezoekers vanaf 13 juli 2020
In de vorige nieuwsbrief heeft u al kunnen lezen dat wij onze deuren weer (beperkt) hebben geopend
voor bezoekers.
Vanaf maandag 13 juli 2020 zijn wij geopend op maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur.
Wij willen u wel nog steeds verzoeken om van tevoren een afspraak te maken, zodat wij goed zicht blijven
houden op het aantal bezoekers.
Het WerkSaam café op het Dampten gaat ook weer open. U kunt hier vanaf 13 juli elke donderdag terecht tussen
13.00 en 15.00 uur. U hoeft voor het WerkSaam café geen afspraak te maken voordat u langs komt.
Het jongerenloket werkt tot na de zomervakantie nog op afspraak.
Verder hanteren wij nog steeds onze hygiëne-maatregelen en stellen wij u nog een aantal vragen voor u naar
WerkSaam komt.
Hygiëne-maatregelen
-

Bij de receptie en in de spreekkamers zijn flexibele schermen geplaatst.

-

In de centrale hal staat desinfecterende handgel. Die moet u gebruiken bij binnenkomst.

-

Na elke afspraak maken we de spreekkamers schoon.

-

Er mogen maximaal 4 mensen in onze wachtruimte bij de receptie. Als er meer mensen tegelijk komen,
dan vragen we u buiten te blijven wachten.

-

In de wachtruimte zijn het speelgoed voor de kinderen en de folders/tijdschriften weggehaald.

Vragen aan bezoekers pand WerkSaam
Voordat u naar WerkSaam toekomt stellen we u een aantal vragen. Zo verkleinen we het risico op besmetting
met Corona. We stellen u de volgende vragen:
•

Heeft u nu Corona?

•

Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met Corona?

•

Bent u genezen van Corona korter dan 2 weken geleden?

•

Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn,
benauwdheid, koorts (meer dan 38⁰C)?

•

Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?

•

Bent u in thuisisolatie?

Antwoord => JA = U kunt niet naar WerkSaam toekomen
Antwoord => NEE = U kunt wel naar WerkSaam toekomen
Als u naar WerkSaam toekomt en u heeft een afspraak, belt u als u voor het pand staat de coach/contactpersoon.
Onze medewerker haalt u dan op. Hartelijk dank voor uw begrip en medewerking.

Fidan haalt diploma in de zorg
Fidan is een alleenstaande vrouw van 37 jaar oud. Door een ongeval tien jaar geleden, kon zij niet
langer werken als zelfstandige. Hierdoor kreeg zij een uitkering van WerkSaam.
Fidan:” Ik vond het heel erg dat ik door het ongeval, niet meer kon werken. Het
heeft echt een tijd geduurd voor ik motivatie kon vinden om werk te vinden. Toen
ik na jaren weer begin met solliciteren, kreeg ik door een tekort aan werkervaring
en opleiding, alleen maar afwijzingen”
Fidan besloot ongeveer 2 jaar geleden actiever op zoek te gaan naar een traject
waarbij ze kon werken en leren. Een traject met een baangarantie. Via WerkSaam
en de Omring volgde zij een 1-jarig leer-werktraject in de Zorg.
Fidan:” Het traject was echt pittig en heeft mij veel tijd en energie gekost. Door mij
volledig in te zetten en door hard werken en leren, kan ik nu met veel trots zeggen
dat ik mijn diploma helpende in de zorg heb gehaald”.
Per 1 maart werkt Fidan 24 uur per week als helpende in de Thuiszorg. Omdat zij
naast deze baan nog 10 uur per week werkt in een instelling, kon haar uitkering per
1 maart worden beëindigd.
Fidan: “ Het werken in de zorg vind ik echt leuk. Het doet mij zo goed te weten dat door mijn werk een glimlach
op het gezicht van oudere mensen ontstaat. Ik ga elke dag dan ook met plezier naar mijn werk. Het werken doet
mij persoonlijk ook heel goed. Ook ben ik heel tevreden over mijn werkgever. Alk ik ergens mee zit, probeert
mijn werkgever mee te denken aan een oplossing. Ik ben echt supertrots dat ik nu weer voor mezelf kan zorgen”.
Tips en advies voor mensen die nog geen werk hebben gevonden:
Fidan:” Geef niet op! Ook al heb je al honderden sollicitaties verstuurd. Blijf doorzoeken. Probeer ook altijd op
zoek te gaan naar een baan die goed bij je past en dicht ligt bij je eigen wensen. Dit heeft mij erg geholpen”.

Formulierenbrigade
Heeft u hulp nodig bij het invullen van formulieren? Hieronder vindt u een overzicht waar u terecht
kunt voor hulp bij het invullen van formulieren.
Gemeente SED
Tot 1 september werken zij nog op afspraak i.v.m. Corona. Er kan een afspraak gemaakt worden via een
Whatsapp-berichtje naar 06-57622744 of mail naar: info@vrijwilligersnh.nl
Gemeente Hoorn
U kunt iedere maandag terecht tussen 14.00 en 16.00 uur.
Locatie: Bibliotheek, Wisselstraat 8, Hoorn.
Gemeente Medemblik
U kunt elke woensdag terecht tussen 10.00 - 12.00 uur.
Locatie: In het gemeentehuis, Dick Ketlaan 21 (eerste gebouw), Wognum
Gemeente Opmeer
Iedere dinsdag tussen 11.00 en 12.00 uur in het gemeentehuis van Opmeer
Iedere donderdag tussen 11.00 en 12.00 uur in het wijksteunpunt De Lindehof in Hoogwoud
Iedere 1e donderdag van de maand tussen 15.00 en 16.00 uur in het Theresiahuis in de Weere
Gemeente Koggenland
Zorgteam Koggenland heeft maatschappelijk werkers die inwoners ondersteunen. Meer informatie vindt u op
de website van de gemeente: www.koggenland.nl
Telefoonnummer: (0229) 54 83 70
E-mail: zorgteam@koggenland.nl

Inleveren inkomensgegevens uit Wajong, WAO of pensioen
Ontvangt u Wajong, WAO of een pensioen naast uw bijstandsuitkering? De meeste van deze uitkeringen
veranderen tweemaal per jaar: op 1 januari en op 1 juli.
Ook dit jaar zijn de meeste van deze uitkeringen gewijzigd per 1 juli. Daarom willen wij graag van u een
bewijs hiervan ontvangen (uw uitkeringsspecificatie over de maand juli). Mailt u dit naar doorgeveninkomen@werksaamwf.nl. Zo kunnen wij de juiste hoogte van uw bijstandsuitkering bepalen.
Lukt dit niet in juli? Dan krijgt u gewoon uw bijstandsuitkering. Wij korten voorlopig het bedrag dat u in juni
ontvangen heeft. Maar dan moet u deze gegevens wel in augustus inleveren. Dat betekent ook dat wij dit in
augustus rechttrekken.
Let op: als u ook nog andere inkomsten heeft dan moet u voor die inkomsten wel elke maand de
inkomstenverklaring invullen!

Actuele vacatures
Leerling-kitter m/v
Voor een kitbedrijf in Medemblik zoeken wij een leerling-kitter.
Werkzaamheden: kitlagen aanbrengen in bijvoorbeeld een badkamer, verwijderen van oude kit met een
kitsnijder, voegen schoonmaken en behandelen.
Standplaats: Medemblik
Dienstverband: Het betreft een tijdelijk dienstverband voor 32 - 40 uur per week. Als je geschikt blijkt, is er
een mogelijkheid op een vast contract.
Overige eisen: Je bent gemotiveerd en wil graag dit vak leren. Je bent in bezit van een rijbewijs.
Geïnteresseerd? Dan kun je contact opnemen met Lieke Druijf via e-mail: lieke.druijf@werksaamwf.nl

Productiemedewerker m/v
Standplaats: Opmeer
Werkzaamheden: productie werkzaamheden in een vleeswarenbedrijf
Dienstverband: Wij zoeken kandidaten die minimaal 2 dagen van 7.30 - 17.00 uur of van 17.30 - 21.45 uur
beschikbaar zijn voor diverse afdelingen van snijlijn tot expeditie/magazijn.
Geïnteresseerd? Dan kun je contact opnemen met Lieke Druijf via e-mail: lieke.druijf@werksaamwf.nl

Fastfood medewerkers m/v
Voor een nieuw te openen fastfood restaurant zijn wij op zoek naar medewerkers. De werkzaamheden zijn heel
divers. Motivatie is het allerbelangrijkste. In het weekend werken is voor jou geen probleem. Wij zoeken parttime
en fulltime kandidaten. De openingstijden zijn van 07.00 – 01.00 uur. Hierdoor is flexibiliteit gewenst.
Geïnteresseerd? Dan kun je contact opnemen met Lieke Druijf via e-mail: lieke.druijf@werksaamwf.nl

Kantenlijmer m/v
Wij zoeken iemand die een kantenlijmermachine kan gaan bedienen. Hierbij is technisch inzicht belangrijk. Je
dient de machine zelf te kunnen instellen en bijstellen. Deze functie is voor langere tijd en er zijn mogelijkheden
voor een vast contract. Motivatie is de belangrijkste functie-eis.
Geïnteresseerd? Dan kun je contact opnemen met Lieke Druijf via e-mail: lieke.druijf@werksaamwf.nl

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

