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In deze nieuwsbrief leest u over onderwerpen die voor u als cliënt van
WerkSaam handig of nuttig kunnen zijn. U vindt onze nieuwsbrieven ook
op onze website werksaamwf.nl.

Ervaringsverhaal

Op avontuur in Frankrijk
Twee jongeren van WerkSaam waren in april
op zakenreis naar Frankrijk. Zij bouwen mee
aan de boten van afvalplastic van
Clean2Anywhere. Samen met hun collega’s
gingen zij naar een evenement in ZuidFrankrijk.
Fantastisch en leerzaam
Miloud (20) en Mohamed (23) lieten het Franse
publiek zien hoe ze boten bouwen van afval, maar
ook hoe je stevige touwen maakt van gerecyclede
plastic tassen. Ook deden de twee mee met de Nederlandse schepenparade: het ‘admiraalzeilen’. Daarmee
vertegenwoordigden ze Nederland in een van de boten van afvalplastic, samen met andere Nederlandse
schepen.
Het was een fantastische én leerzame ervaring. Mohamed: ‘Ik was een hele week met een groep
Nederlanders op stap en heb amper mijn eigen taal gesproken. Ik heb heel goed op mijn collega’s gelet:
welke woorden gebruiken ze veel? Welke woorden zijn dus belangrijk? Daar heb ik veel van geleerd, mijn
Nederlands is veel beter geworden.’
Miloud: ‘Als onderdeel van het team stond ik het bedrijf te promoten. Ik stond daar natuurlijk namens
Clean2Anywhere en ik vertelde onze boodschap aan het publiek. Hoe we afvalplastic beter kunnen inzetten
voor deze planeet. Daardoor leerde ik zelf weer veel over plastic en wat je ermee kan, maar daardoor had ik
ook heel interessante gesprekken met mensen.

Uw uitkering: wat u moet weten

Uitbetalen vakantiegeld
WerkSaam vindt het belangrijk dat u duidelijke informatie krijgt over uw uitkering. Een uitkering
geeft u bepaalde rechten, maar ook plichten. Deze keer informeren we u over het vakantiegeld.
Over uw uitkering reserveren wij vakantiegeld. Wij betalen dit aan het einde van deze maand
(mei) uit. In sommige gevallen kunnen wij dit niet volledig aan u uitbetalen.
Wat als er beslag ligt op uw uitkering?
Het gereserveerde vakantiegeld voorafgaand aan de
beslaglegging moeten wij aan de deurwaarder
betalen. Het vakantiegeld dat gereserveerd is na de
beslaglegging betalen wij wel aan u uit.
Wat als u een schuld heeft bij WerkSaam?
Dan ontvangt u uw volledige vakantiegeld.
Heeft u ook anderen inkomsten?
Heeft u naast uw uitkering inkomsten waarbij u ook
vakantiegeld over ontvangt? Dan brengen wij deze in
mindering op het vakantiegeld van uw uitkering. In totaal blijft u dan hetzelfde vakantiegeld ontvangen.

Training Empowerment
Op 8 juni start de training Empowerment. Bent u onzeker over waar u goed in bent? Wilt u beter in
uw vel zitten? Dan is de training Empowerment iets voor u!
Wie bent u en wat kunt u goed?
De training gaat over uzelf goed leren kennen. U bent wie u bent: maar wie bent u dan en wat kunt u goed?
En bent u daar ook trots op? En als dat niet zo is: waarom eigenlijk niet? We kunnen vaak makkelijker
benoemen wie we niet zijn en wat we niet kunnen dan wie we wel zijn en wat we wel kunnen. We zijn niet
gewend om te praten over waar we ‘heel goed’ in zijn of wat onze ‘talenten’ zijn. In de training gaan we deze
bescheidenheid inruilen voor een gevoel van trots. Trots zijn op wat u tot nu toe in uw leven bereikt heeft.
Meer weten of aanmelden?
De training Empowerment duurt 8 weken. Start vanaf 8 juni t/m 29 juli 2022. Op woensdag en vrijdag van
9.30 – 12.00 uur bij WerkSaam. Neem contact op met uw coach voor aanmelden of voor meer informatie.

Een maatje, iets voor u?
Misschien vindt u het fijn om (tijdelijk) wat hulp of ondersteuning te
krijgen: bij het invullen van formulieren, bij financiële zaken of bij
andere alledaagse dingen. Stichting Netwerk kan u in contact brengen
met een maatje.

Samen aan de slag
Vrijwillige Planmaatjes helpen u op weg zodat u uw financiële leven weer op de rit krijgt. Elke persoon is
anders, dus een maatje bekijkt samen met u wat u nodig heeft. U kunt hulp en tips krijgen om overzicht te
krijgen in geldzaken. Of om schulden te voorkomen. Of misschien kunt u ondersteuning gebruiken om uw
post bij te houden of om formulieren in te vullen.
Inzetten van uw kracht en talent
Het doel is dat u het straks weer zelf kunt bijhouden. U
kunt het weer op eigen kracht, u kunt meedoen aan een
leuke activiteit, u blijft tevreden op het werk of u gaat op
zoek naar een baan of vrijwilligerswerk.
Stand-by Hoorn
Stichting Netwerk verbindt mensen en voorkomt dat kleine
problemen groot worden. Wilt u meer weten of u
aanmelden?
Stuur een mail naar stand-by@netwerkhoorn.nl of bel
Antoinette Roovers: 0229-280940.

Get Dressed for Less
In wijkcentrum Grote Waal in Hoorn vindt u sinds 1 maart Get Dressed for Less voor kleding en
advies.
U kunt hier nette, moderne tweedehands kleding kopen, te
gebruiken voor belangrijke afspraken zoals een
sollicitatiegesprek. Naast verkoop van kleding is de ruimte
ook bedoeld om elkaar te ontmoeten. Er is een grote koffie/leestafel aanwezig waar bezoekers en vrijwilligers met
elkaar in gesprek kunnen gaan. Bezoekers kunnen advies
inwinnen over uiterlijke verzorging, styling, make-up en
haar. Daarnaast geven lokale ondernemers
(sollicitatie)workshops en tips.

Get Dressed for Less is open op dinsdag van 9.00 tot 17.00 uur en op donderdag van 9.00 tot 12.00 uur. Voor
meer informatie, neem contact op met Get Dressed for Less via getdressedforless@netwerkhoorn.nl of
Instagram: @GetdressedforlessSNH.

Vakantie
De vakantieperiode komt er weer aan. Wat moet u aan ons doorgeven als u met vakantie gaat? Als
u op vakantie gaat, dan verwachten wij van u dat u dat aan ons doorgeeft, maar er gelden een
aantal uitzonderingen. Hieronder leest u wat u moet doen.
In Nederland
Heeft u een re-integratieplan? Overleg met uw
coach over uw vakantieplannen. De coach bekijkt of
dit in uw traject past. Doe dit minimaal 14 dagen
voordat u wilt vertrekken.
Heeft u geen re-integratieplan? Dan hoeft u niets te
doen.
Naar het buitenland
Heeft u een re-integratieplan? Overleg met uw coach over uw vakantieplannen. De coach bekijkt of dit in uw
traject past. Daarnaast moet u de vakantieperiode schriftelijk doorgeven via uw Persoonlijke Internet Pagina
op Mijn WerkSaam. Ga naar werksaamwf.nl/uitkering/een-uitkering-en-dan/uw-afwezigheid-vakantie-melden
en klik op ‘vakantie melden’. U heeft hiervoor uw DigiD nodig.
Heeft u geen re-integratietraject? Geef dan de vakantieperiode schriftelijk door via uw Persoonlijke Internet
Pagina op Mijn WerkSaam. Doe dit minimaal 14 dagen voordat u wilt vertrekken.
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.

Training Leren Solliciteren
Op 13 juni start een nieuwe training Leren Solliciteren. Solliciteert u veel, maar bent u
teleurgesteld omdat het toch niet lukt om een baan te vinden? Bijvoorbeeld omdat u niet wordt
uitgenodigd voor een gesprek? Of omdat uw sollicitatiegesprek lastig loopt? Dan kan deze training
u helpen!
De training Leren Solliciteren is voor mensen die succes willen hebben in solliciteren en daar (weer) plezier en
zelfvertrouwen in willen ervaren. We gaan ontdekken welke functies bij u passen. En leren u zoeken naar
interessante vacatures. Ook leert u een goede brief en CV schrijven. Als u vervolgens wordt uitgenodigd voor
een sollicitatiegesprek, dan is het belangrijk dat u zich hierop goed voorbereidt. Daarom leren we u ook hoe u
een goed gesprek voert en hoe u zich goed presenteert.
Meer weten of aanmelden?
De training Leren Solliciteren duurt 8 weken en start op maandag 13 juni en loopt t/m 4 augustus 2022. Op
maandag van 13.00 – 15.00 uur en op donderdag van 9.30 – 12.00 uur bij WerkSaam. Neem contact op met
uw coach om u aan te melden of voor meer informatie.
Blijft solliciteren lastig voor u? Er zijn steeds meer bedrijven die werken met Open Hiring: een baan zonder
sollicitatie. In de volgende nieuwsbrief leest u hierover meer.

Bezwaar maken
Bent u het niet eens met een besluit van WerkSaam? Dan kunt u bezwaar maken. Dit betekent dat
u laat weten dat u het niet eens bent met een besluit. WerkSaam bekijkt uw situatie dan opnieuw.
Bijvoorbeeld: u heeft een uitkering aangevraagd en uw aanvraag is door WerkSaam afgewezen. Als u het daar
niet mee eens bent, dan kunt u in bezwaar gaan. Het kan ook gaan om een boete, de hoogte van uw uitkering
of uw re-integratieplan. Bezwaar maken kan succesvol zijn. En het hoeft geen geld te kosten.
In de brief met het besluit van WerkSaam staat het telefoonnummer van de afdeling die het besluit heeft
genomen. U kunt dit nummer bellen voor meer informatie. Soms is het daarna niet meer nodig dat u bezwaar
maakt tegen het besluit. Als u het daarna nog steeds niet eens bent, kunt u bezwaar maken. Hoe u dat doet,
leggen wij uit op onze website:
https://www.werksaamwf.nl/veelgestelde-vragen/klachten-en-bezwaar

Nieuws van de Cliëntenraad
Op 2 mei hadden we bij de Cliëntenraad van WerkSaam weer een
goede vergadering. Er waren twee nieuwe aspirant leden (andere
nieuwe leden zijn nog steeds welkom, vooral mensen die zelf een
bijstandsuitkering hebben, uit bijvoorbeeld Enkhuizen of Hoorn)
en we werden over meerdere onderwerpen bijgepraat.
Zo kwam Dayana Declerq, coördinator van het nieuwe inburgeringsteam,
ons vertellen wat de nieuwe Wet Inburgering
betekent voor de uitvoering bij WerkSaam. De gemeenten in de
regio – behalve Hoorn – laten namelijk WerkSaam die inburgering
uitvoeren. Zodat taalles, uitkering en eventuele andere problemen (zoals
schulden, of werk zoeken) door één team geregeld kunnen worden.

Beleidsplan
En dan is er vorig jaar veel gepraat en vergaderd over
een nieuw beleidsplan voor WerkSaam. Maar hoe ga je
zo’n beleidsplan uitvoeren? Dat vroegen de
gemeenteraden ook aan de mensen bij WerkSaam, dus
is er – moeilijk woord! – een ‘Implementatieplan’
gemaakt, met een tijdschema. Dus als er in het
beleidsplan staat: “WerkSaam wil iedereen voor wie dat
mogelijk is een Work First traject aanbieden”, dan staat
er in het Implementatieplan dat dit het derde kwartaal
van 2022 in moet gaan. Wel hebben wij als Cliëntenraad
gevraagd of er nog een medewerker is die ons méér kan
vertellen over de nieuwe ‘Arbeidsmarktladder’, die
WerkSaam gaat gebruiken…

Contact
Tenslotte willen de leden van de Cliëntenraad graag in contact komen met onze achterban. Door heel WestFriesland wonen mensen met een bijstandsuitkering. Hoe ervaren zij deze uitkering en het moeilijke
rondkomen van het weinige geld? Hoe is het contact met WerkSaam? En hoe ervaren zij de vooroordelen
vanuit de maatschappij? De inloopavond die wij organiseerden in het gebouw van WerkSaam zelf werd helaas
slecht bezocht, maar dat kan aan de plek en het tijdstip liggen.
Daarom willen we naar u toe komen! Daarover ontvangt u later meer informatie, maar we denken erover om
een inloopavond te houden in Wijkcentrum Kersenboogerd te Hoorn (en later een bijeenkomst in Enkhuizen).
Bovendien kunnen we ons dan laten bijpraten over het Stand By Project in Hoorn.
© Werkroep Communicatie, Cliëntenraad WerkSaam.

Actuele vacatures
Productiemedewerker, Venhuizen
Wat gaat u doen?
Het opleggen van de juiste bloemtakken en decoratief groen op de band, zodat de
bloembossen en boeketten verpakt kunnen worden. Het vullen en verzendklaar
maken van de rekken, zodanig dat de bloemen op een verantwoorde manier
verzonden kunnen worden. De functie Productiemedewerker is op de
Bloemencentrale gestationeerd in Venhuizen. De bloemencentrale is onderdeel van
supermarktorganisatie DekaMarkt.

Medewerker Tankstation, Hoorn
Kom werken als Shop Medewerker in het
gezelligste Tankstation van Hoorn met een
eigen Délifrance en barista bar voor de
lekkerste broodjes en overheerlijke koffie.
Het tankstation is 24/7 open, ook in de
weekenden.
Wat gaat u doen?
•

Afhandelen kassatransacties en
geldstromen;

•

Gastgericht verwelkomen, adviseren
en helpen van bezoekende klanten;

•

Inrichten, presenteren en bijhouden
van de shop;

•

Schoonhouden en netjes houden van het totale tankstation;

•

Goederenstromen verwerken, zoals bestellingen controleren en uitpakken;

•

Controleren en handhaven van verschillende veiligheidsnormen. (Milieu en voedselwaren);

•

Samenwerken met een team van enthousiaste collega's.

We bieden:
•

Ploegendienst met werktijden van 06.00 – 14.00 uur / 14.00 – 22.00 uur / 22.00 – 06.00 uur;

•

Een goed salaris + toeslagen;

•

Een gezellige werksfeer binnen een leuk team;

•

Pensioenopbouw.

Wat vragen we van u?
•

Klantgericht en commercieel ingesteld;

•

Representatief en verzorgd;

•

Betrokken en toont inzet;

•

Flexibele werkhouding;

•

Bereid om wisselende diensten te draaien;

•

In het bezit van een auto is een pré, niet vereist;

•

Ook 50 plussers worden van harte uitgenodigd om te reageren.

Medewerker (Hand)Spuiterij, Zwaagdijk
Wat gaat u doen?
Als medewerker spuiterij zorgt u er voor dat de onderdelen van de meubels goed gespoten worden. U bent er
alert op dat de onderdelen in de juiste kleur gespoten worden. U let op de kwaliteit van het spuitwerk en
onderneemt actie als u een afwijking constateert.
Als medewerker handspuiterij bewerkt u de meubelonderdelen die niet door onze volledig geautomatiseerde
spuitstraat kunnen worden gespoten. U bewerkt de te spuiten onderdelen voor en spuit de voorbewerkte
delen af. Dit doet u met verschillende soorten lak. U bent vakbekwaam en kunt zelfstandig werken, waarbij u
veel contact hebt met andere leden van het spuiterijteam.

Voor beide functies geldt dat u kennis van lakaanmaak en lakverwerking hebt en bij voorkeur ervaring in de
meubelbranche hebt. U bent gedreven, flexibel en denkt actief mee en bent alert op de gestelde
kwaliteitsnormen.
De werktijden zijn maandag tot en met zaterdag van 07.00-15.30 uur, van 15.30-00.00 uur of van 00.0007.00 uur. (zaterdag van 8.00-15.30 uur)
Wat vragen we van u?
•

Een verantwoordelijke werkhouding

•

Affiniteit met meubels

•

Een praktische instelling

•

En wilt u bijdragen aan mooie resultaten en een fijne werksfeer binnen het team?

•

Een opleiding richting of ruime ervaring in meubelspuiten

•

Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal

•

Een hoog kwaliteitsniveau

Inpakker, Zwaagdijk
Wat gaat u doen?
Werken aan de band, op de fourniturenafdeling of in het halffabricatenmagazijn. Vullen van pakketten,
toevoegen van documentatie en / of hulpmaterialen volgens voorschriften. Sluiten van dozen, klaarzetten
voor afvoer. Registreren van aantal verpakte dozen.
Wat vragen we van u?
•

Basisonderwijs

•

Instructies en procedures opvolgen

•

Precies kunnen werken. Hele dag kunnen staan.

•

In Zwaagdijk kunnen komen.

Werktijden zijn voornamelijk in de avonduren: van 12.00-20.00 uur, van 14.30-23.00 uur en van 18.00 tot
22.00 uur.

Geïnteresseerd in één van deze
vacatures?
Neem contact op via:
matchmaker@werksaamwf.nl

