
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Uw uitkering: wat u moet weten 

Betaaldatum uitkering 2022 
 

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 de betaaldata van 

uw uitkering in 2022. 

Op welke dag betalen wij uw uitkering?  

Maandag 31 januari  

Maandag 28 februari  

Donderdag 31 maart  

Vrijdag 29 april  

Dinsdag 31 mei (ook vakantiegeld)  

Donderdag 30 juni  

Vrijdag 29 juli  

Woensdag 31 augustus  

Vrijdag 30 september  

Maandag 31 oktober  

Woensdag 30 november  

Vrijdag 30 december 

 

Kijk voor meer informatie op: www.werksaamwf.nl/uitkering/een-uitkering-en-dan/betaaldata 

Wanneer geeft u uw inkomsten door?  

Geef uw inkomsten door zodra al uw gegevens compleet zijn. Dus bijvoorbeeld nadat u uw loonstrook van uw 

werkgever heeft ontvangen. Voeg de loonstrook (of andere bewijsstukken) ook altijd toe bij het 

inkomstenformulier. Alleen een compleet inkomstenformulier met bewijsstukken kunnen wij verwerken. Als 

wij uw inkomstenformulier hebben ontvangen, verwerken wij deze zo snel mogelijk en betalen wij uw 

uitkering binnen enkele dagen aan u uit.  

Vragen?  

Heeft u hier vragen over of hulp bij nodig? Neem dan contact op met ons Klant Contact Centrum 0229-258 

758.  
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In deze nieuwsbrief gaan we in op onderwerpen waarmee cliënten van 
WerkSaam Westfriesland te maken kunnen krijgen. U vindt onze nieuwsbrieven 

ook op onze website werksaamwf.nl.   

http://www.werksaamwf.nl/uitkering/een-uitkering-en-dan/betaaldata


 

 

Neem een kijkje bij bedrijven in de buurt  

Kom binnen bij Bedrijven Dagen: 21 t/m 26 maart 2022 

 

Bent u werkzoekend? Of heeft u gewoon interesse in een 

bedrijf in de regio? Meld u dan aan voor de ‘Kom binnen 

bij Bedrijven Dagen’. Bij bedrijven kunnen zowel 

werkzoekenden als geïnteresseerden een kijkje in de 

keuken nemen van vele ondernemingen in Noord-Holland 

Noord. Hier worden werkzoekenden in de breedste zin 

van het woord bedoeld. Dit kan gaan om een baan, maar 

ook om een stageplaats (studenten), 

werkervaringsplaats of vrijwilligerswerk. 

  

Aanmelden 

Kijk op de website: www.kbbbd.nl of er bedrijven meedoen die 

u aanspreken en meld u direct aan!  

 

Bezoekers kunnen zich bij de deelnemende bedrijven van dinsdag 1 februari 2022 t/m zaterdag 26 maart 

2022 aanmelden. 

 

 

Kinderkledingbank Hoorn 
 

De Kinderkledingbank Hoorn is een liefdadigheids-

stichting die zich inzet voor het bestrijden van 

armoede en het verzorgen van spullen en 

mogelijkheden voor kansarme kinderen. Zij 

zamelen o.a. kleding, speelgoed en schoolspullen 

in. Hun werkgebied is Hoorn en omstreken, in 

principe is ieder kind dat hulp nodig heeft bij hen 

welkom. 

 

Hoe werkt het? 

Als u graag geholpen wilt worden bij de 

Kinderkledingbank Hoorn, met kinderkleding, speelgoed 

of schoolspullen, komt u dan langs tijdens 

openingstijden. Het adres is Oude veiling 106 in Zwaag.  

 

Kijkt u op de website voor meer informatie. Zoals de openingstijden en de mogelijkheden om lid te worden: 

www.dekinderkledingbankhoorn.nl. 

  

http://www.dekinderkledingbankhoorn.nl/


 

Wijziging uitkering per 1 januari 2022 
 

Het wettelijk minimumloon stijgt per 1 januari 2022. Omdat de bijstandsuitkeringen zijn 

gekoppeld aan het minimumloon, zal uw uitkering dus ook stijgen. 

 

Overzicht bedragen Participatiewet per 1 januari 2022: 

 

Normen 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd 

• Alleenstaande of alleenstaande ouder      € 1.091,71 

• Gehuwden of samenwonenden       € 1.559,58 

(Als 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       € 269,51 

• Gehuwden of samenwonenden, beiden 18, 19 of 20 jaar    € 539,02 

• Gehuwden of samenwonenden die niet met een andere meerderjarige  € 1.049,30 

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      € 269,51 

• Gehuwden of samenwonenden, beiden 18, 19 of 20 jaar    € 850,49 

• Gehuwden of samenwonenden die niet met een andere meerderjarige  € 1.361,22 

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 en IOAZ per 1 januari 2022: 

 
• Gehuwden of samenwonenden       € 1.559,58 

• Alleenstaande of alleenstaande ouder      € 1.091,71 

(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) 

 

De hierboven genoemde bedragen zijn inclusief vakantietoeslag en netto per maand.   



 

Actuele vacatures 
 

Schoonmakers, Opmeer 

Wat gaat u doen? 

Wilt u schoonmaakwerkzaamheden oppakken in Opmeer? Er zijn per direct 3 vacatures beschikbaar: 

1. Gemeentehuis (2,5 uur) en muziekschool (1 uur). Starttijd 7.00 uur. 

2. Gemeentehuis (2,5 uur) en brandweer (1,5 uur).  Starttijd 7.00 uur. 

3. Frenchtop (3 uur). Starttijd 13.00 uur. 

Op alle bovengenoemde locaties wordt er 5 dagen per week gewerkt. 

 

BRGR & PIZZA, Zwaag  

 
Er zijn 3 vacatures bij BRGR & PIZZA in Zwaag: keukenhulp, schoonmaakmedewerker en bezorger. 

 

Keukenhulp BRGR & PIZZA, Zwaag 

Wat gaat u doen? 

In deze functie helpt u in de keuken met het voorbereiden en klaarmaken van maaltijden. Ook helpt u met 

opruimen en schoonmaken in de keuken. Het werkschema is flexibel in overleg. De openingstijden van het 

restaurant zijn: woensdag t/m zondag van 17.00 tot 21.00 uur. U begint om 15.00 uur en bent tegen 22.00 

uur klaar. 

Wat vragen we van u? 

Wilt u graag leren? Heeft u begeleiding nodig? Voelt u zich welkom. De functie is ongeveer 12 uur per week. 

 

Schoonmaak BRGR & PIZZA, Zwaag 

Wat gaat u doen? 

Het schoonmaken is voor 2 uur per week in de ochtend. De werktijden, -dagen zijn flexibel. Het mag ook 

gecombineerd worden met de functie van keukenhulp. 

 

Bezorger BRGR & PIZZA, Zwaag 

Wat gaat u doen? 

U bezorgt maaltijden met de auto of op de elektrische fiets. Dit kan ook met uw eigen auto. 

• Maaltijden bezorgen en vriendelijk afleveren. 

• Bestellingen inpakken. 

• Helpen met opruimen in de keuken. 

• Bijspringen als uw collega’s uw hulp nodig hebben. 

Wat vragen we van u? 

• Gemotiveerd, enthousiast, gedreven, energiek. 

• Vrolijk en sociaal, positief ingesteld. 

• Nette rijstijl. 

• Goede oriëntatie in Hoorn en de omgeving. 

Het werkschema is flexibel in overleg. De werktijden van 

het restaurant zijn woensdag t/m zondag van 17.00 tot 

21.00 uur. 

  

 

   Geïnteresseerd in 1 van deze vacatures?  

   Neem contact op via:     

   matchmaker@werksaamwf.nl 

 

mailto:matchmaker@werksaamwf.nl


 

Volg ons ook op Facebook: Facebook.com/werksaamwf 

Twitter: @werksaam | Instagram: WerkSaam.Westfriesland 

Sluit u aan bij onze Cliëntenraad  
 

De Cliëntenraad van WerkSaam zoekt nieuwe leden. Wilt u meepraten over 

beleid of over de uitvoering van WerkSaam Westfriesland? Meld u dan aan. 

Bent u ‘ervaringsdeskundige’ en weet u hoe het is om met een 

bijstandsuitkering te leven? In de Cliëntenraad is uw ervaring zeer welkom. 

 

U kunt de Cliëntenraad mailen via clientenraad@werksaamwf.nl of schrijven 

naar: Cliëntenraad WerkSaam Westfriesland, Postbus 566, 1620 NR Hoorn. 

 

 

 

Website tip: Doe meer met taal  
 

Op de website www.doemeermettaal.nl van de Rijksoverheid staan tips 

hoe je handiger wordt met teksten, ook met de computer. Dat helpt 

voor meer succes en plezier op het werk, online of in het gezin. U vindt 

hier bijvoorbeeld tips voor mailen en schrijven, helpen met school en 

huiswerk of een goede sollicitatiebrief schrijven. 

 

www.doemeermettaal.nl  

 

 

 

Bereikbaarheid WerkSaam Westfriesland 

Corona maatregelen 

Naar aanleiding van de persconferentie van 14 januari zijn de volgende maatregelen van kracht. 

• WerkSaam is open op afspraak; 

• Het WerkSaam Café is op afspraak geopend; 

• Het Jongerenloket is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13.00 uur en 

16.00 uur via 06-11 39 38 18. Daarnaast via e-mail: jongerenloket@hoorn.nl. In Hoorn is op dit 

moment geen inloopspreekuur. In Stede Broec is iedere woensdag inloopspreekuur van 13.00 tot 

16.00 uur, adres: Stationslaan 2 in Bovenkarspel (in de bibliotheek). 

• Wilt u naar WerkSaam komen om uw inkomstenformulier of een loonstrookje in te leveren? Doe dit 

dan in de brievenbus bij onze hoofdingang. Deze legen wij meerdere keren per dag; 

• Het dragen van een mondkapje is verplicht in de centrale hal bij de receptie. 

 

Voor het maken van een afspraak kunt u ons bellen: 0229 - 25 87 58. 

http://www.doemeermettaal.nl/
mailto:jongerenloket@hoorn.nl

