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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

Wijziging uitkering per 1 juli 2020
Het wettelijk minimumloon stijgt per 1 juli 2020. Omdat de bijstandsuitkeringen zijn gekoppeld aan
het minimumloon, zal uw uitkering dus ook stijgen.

Overzicht bedragen Participatiewet per 1 juli 2020:
Normen 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd
-

Alleenstaande of alleenstaande ouder

€ 1.059,03

-

Gehuwden of samenwonenden

€ 1.512,90

(indien er één of meer meerderjarige personen in dezelfde woning hun hoofdverblijf hebben, wordt de uitkering
lager vastgesteld door toepassing van de kostendelersnorm)
Jongerennormen zonder kinderen
-

Alleenstaande van 18, 19 of 20 jaar:

€

261,44

-

Gehuwden of samenwonenden, beiden 18, 19 of 20 jaar

€

522,88

-

Gehuwden of samenwonenden die niet met een andere meerderjarige

€ 1.017,89

persoon in dezelfde woning hun hoofdverblijf hebben en waarvan één
echtgenoot 18, 19 of 20 jaar is en de andere echtgenoot 21 jaar of ouder
Jongerennormen met kinderen
-

Alleenstaande ouder van 18, 19 of 20 jaar

€

261,44

-

Gehuwden of samenwonenden, beiden 18, 19 of 20 jaar

€

825,46

-

Gehuwden of samenwonenden die niet met een andere meerderjarige

€ 1.320,47

persoon in dezelfde woning hun hoofdverblijf hebben en waarvan één
echtgenoot 18, 19 of 20 jaar is en de andere echtgenoot 21 jaar of ouder
Overzicht bedragen IOAW IOAZ per 1 januari 2020:
-

Gehuwden of samenwonenden

€ 1.512,90

-

Alleenstaande of alleenstaande ouder

€ 1.059,03

(Indien er één of meer meerderjarige personen in dezelfde woning als de alleenstaande of de alleenstaande ouder
hun hoofdverblijf hebben, wordt de uitkering lager vastgesteld door toepassing van de kostendelersnorm)
NB: de hierboven genoemde bedragen zijn inclusief vakantietoeslag en netto per maand.

WerkSaam weer (beperkt) open voor bezoekers vanaf 1 juni 2020
In de vorige nieuwsbrief heeft u al kunnen lezen dat wij onze deuren weer hebben geopend voor
bezoekers. Hierbij geven wij u nog even een samenvatting van de richtlijnen die gelden bij
WerkSaam.
Alleen op afspraak
Om grip te houden op het aantal aanwezige personen in het pand kan dit alleen op afspraak/uitnodiging van uw
coach. Bent u van plan om naar WerkSaam toe te komen? Neem dan eerst contact met ons op. Ook het
WerkSaam Café is op dit moment uitsluitend op afspraak te bezoeken.
Hygiëne maatregelen
-

Bij de receptie en in de spreekkamers komen flexibele schermen.

-

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 is het speelgoed voor de kinderen en 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
van 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, belt u als u voor het pand staat de coach/contactpersoon. Onze medewerker haalt
u dan op.
Hartelijk dank voor uw begrip en medewerking.

Eliza volgde een online training via de WerkSaam Campus
Eliza, 35 jaar, is door ziekte in de bijstand gekomen. Ze wilde weer aan het werk en kreeg daar hulp
bij. Ze volgde de online training Leren Solliciteren van WerkSaam. Het doel van deze training is om
succesvol te kunnen solliciteren en daar plezier en zelfvertrouwen in te ervaren.
Via haar coach meldde ze zich aan. Ze had al eens
een training over solliciteren gevolgd, maar deze
training was toch anders. Ze dacht dat het veel theorie
zou zijn, maar de training was juist op de praktijk
gericht, met veel oefeningen. Zo leerde ze bijvoorbeeld
hoe je een werkgever belt. Ook leerde ze hoe je een
goede sollicitatiebrief en cv maakt.
Eliza volgde de training de eerste paar keer klassikaal,
maar door Corona werd dit online voortgezet. Ze kon
inloggen op een vaste dag en tijdstip. Via een live chat
konden de deelnemers onderling berichten sturen. Ook
konden ze via deze chat vragen stellen aan de trainer.
“Ik heb veel geleerd van deze training. De trainer gaf me veel persoonlijke aandacht en feedback. Ik heb
zelfs mijn vriend geholpen met het opstellen van een sollicitatiebrief en cv. Ik heb ook anders leren
communiceren. Meer vanuit mijzelf en minder vanuit “ik moet mijzelf leuk voordoen”.
De training was voor Eliza een groot succes. Ze werd uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Met goed gevolg.
Eliza is nu aan het werk via het WerkgeversServicePunt bij een klein theater in Hoorn en doet daar secretarieel
werk. “Het is fijn dat ik weer aan het werk ben en dat ik weer een dagritme heb. Ik ga mij nu richten op mijn
volgende plan en dat is om onderzoek te doen op het gebied van voeding en gezondheid. Dat is mijn
droombaan”.
Als laatste wil Eliza een tip delen. “Als je deze training gaat volgen, ga deze dan met een open houding tegemoet.
Grijp daarnaast de kans op de persoonlijke begeleiding die je krijgt van de zeer betrokken trainers door bij te
blijven met de theorie en het huiswerk te doen, want dit kan je echt helpen”.
Wil jij ook de cursus Leren Solliciteren volgen? Neem dan contact op met je coach.

Kracht on Tour gaat online door
Wil je ook (weer of meer) werken, ontdekken welke kansen er voor jou zijn op de arbeidsmarkt, of weten
welke opleiding voor jou geschikt is? Pak dan je kans, ontdek en leer bij Kracht on Tour online! Ga in gesprek
met inspirerende sprekers, volg online workshops waarbij je écht
iets opsteekt en ontdek tips en trucs voor het vinden van werk of
opleiding.
Dat wil je toch niet missen!
Meld je nu snel aan via de website: www.krachtontournhn.nl

Actuele vacatures
Inpakker M/V
Voor een uitzendbureau zoeken wij inpakkers die non food producten (o.a.shampoo/tandenborstels) gaan
inpakken in karren. Je hoeft niet te bukken. Het werk is op stahoogte. Tevens komen er artikelen retour van de
supermarkten die gescand moeten worden en in kratten ingepakt worden op soort.
Standplaats: Wognum
Dienstverband: Het betreft een uitzendcontract dienstverband voor 32 - 40 uur per week.
Functie-eisen: basisonderwijs
Overige eisen: Je bent gemotiveerd. Er kan ook parttime gewerkt worden. Je bent minimaal 4 hele dagen
beschikbaar werktijden van 8.00 tot 17.00 uur.
Geïnteresseerd? Dan kun je contact opnemen met Lieke Druijf via e-mail: lieke.druijf@werksaamwf.nl
Bloembind(st)er
Standplaats: Hoorn
Werkzaamheden: Maken van bloemboeketten.
Functie-eisen: We zoeken het liefst iemand met een bloem- en designdiploma niveau 3, maar het mag ook
iemand zijn die nog in opleiding is en wil werken en leren of iemand die aan het re-integreren is. Je hebt passie
voor het vak en je kunt in teamverband werken.
Dienstverband: 32 tot 38 uur per week (ongeveer 1 x in de maand ook op een zaterdag. Je start per direct.
Geïnteresseerd? Dan kun je contact opnemen met Lieke Druijf via e-mail: lieke.druijf@werksaamwf.nl
Callcenter medewerker M/V
Wat telt is inzet, passie, motivatie, doorzettingsvermogen en de gave om telefonisch de vonk over te laten
springen. Wij bieden een gevarieerde deeltijdbaan met flexibele werktijden tussen 09.15 uur en 21.00 uur van
maandag tot vrijdag en zaterdag van 10.00 uur tot 15.00 uur.
Als je je CV opstuurt nemen we altijd contact met je op of krijg je schriftelijk bericht. Wanneer wij je op basis van
je sollicitatie selecteren, maken we een afspraak met je op een tijdstip die voor ons beiden prettig is. Tijdens dit
gesprek gaan we dieper in op de functie en op jouw kwaliteiten en ambities. Verkooptraining is onderdeel van de
selectie
Wil je uitvinden of dit werk je ligt? Wij bieden 2 proefdagdelen om je talent te testen. Zo weten we heel snel of
we wat aan elkaar hebben. Interesse om verder te praten? Neem dan contact op met Thijs Barsingerhorn via email: thijs.barsingerhorn@werksaamwf.nl

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

