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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

Jaaropgave 2019
De jaaropgaven 2019 zijn beschikbaar via uw Persoonlijke Internet Pagina (PIP) op
www.werksaamwf.nl/mijnwerksaam.
Wanneer u inlogt met uw DigiD kunt u de jaaropgave inzien of downloaden. De jaaropgave blijft minimaal een
aantal jaar beschikbaar.
Beschikt u niet over een computer of internet? Heeft u problemen met het digitaal inzien van uw jaaropgave?
Komt u dan naar het WerkSaam Café. Op woensdag tussen 9.00 – 11.00 uur in het gemeentehuis van Stede
Broec en op donderdag van 13.00 - 15.00 uur bij WerkSaam. De cliënten waarvan bij WerkSaam bekend is dat zij
geen gebruik kunnen maken van de PIP krijgen hun jaaropgave binnenkort via de post toegestuurd.

Vast aanspreekpunt statushouders in WerkSaam café
Heeft u hulp nodig bij het digitaal invullen van de inkomstenverklaring? Komt u dan naar het
WerkSaam Café.
We hebben sinds kort ook een vast aanspreekpunt voor statushouders in het
WerkSaam café. Engin Özdemir (foto), onze NT2 taaldocent, zal deze taak op
zich nemen. De ervaring leert dat het veel statushouders helpt als we een plek
bieden waar ze terecht kunnen met vragen over administratie, het invullen van
formulieren, hulp bij het schrijven van een sollicitatiebrief of CV. Maar ook een
plek hebben waar ze terecht kunnen met hun andere vragen of gewoon voor
een praatje. We hopen op deze manier miscommunicatie te voorkomen en de
kloof tussen statushouders en Nederlanders te overbruggen. Maar we stimuleren
ook dat statushouders elkaar ontmoeten.
Iedere donderdag, van 13.00 tot 15.00 uur in het pand van WerkSaam op Dampten 26 in Hoorn. Of in het
gemeentehuis van Stede Broec iedere woensdagochtend tussen 9.00 en 11.00 uur. U kunt zonder afspraak
terecht voor hulp. Neemt u wel uw DigiD-code en loonstrook mee! Dan helpen wij u ook graag met het invullen
van uw inkomstenverklaring.

Misschien kunt u een heffingskorting van de Belastingdienst
krijgen
U krijgt van ons een uitkering. Daarbij kijken we altijd of u andere inkomstenbronnen heeft of kunt
krijgen.
Dit kan ook een heffingskorting van de Belastingdienst zijn. Het gaat dan om:


de algemene heffingskorting (voor de minstverdienende partner), en



de inkomensafhankelijke combinatiekorting (als u een kind heeft jonger dan 12 jaar en u inkomsten uit
arbeid heeft).

Om te bepalen of u een heffingskorting kunt krijgen, kijkt u op de site van de Belastingdienst
www.mijnbelastingdienst.nl. De heffingskorting vraagt u zelf aan.
Als u recht heeft op een heffingskorting, bent u verplicht om deze aan te vragen!
Lever de beschikking bij ons in
Als u een heffingskorting heeft aangevraagd, ontvangt u van de Belastingdienst een brief. U levert een kopie van
deze brief bij ons in. U voldoet hiermee aan uw inlichtingenplicht. Het bedrag dat u maandelijks van de
Belastingdienst ontvangt, krijgt u dan minder van WerkSaam.
Aanvragen heffingskorting
Heeft u recht op een heffingskorting, maar heeft u deze nog niet aangevraagd? Doe dit dan alsnog. U kunt dit ook
nog doen over 2019. Regel dit via uw belastingaangifte over 2019. Heeft u in 2019 een voorlopige teruggave
ontvangen en deze nog niet aan ons doorgegeven? Deze ontvangen wij alsnog graag.

Inkomsten doorgeven
Heeft u of krijgt u naast uw uitkering ook inkomsten uit werk? Dan bent u verplicht dit door te geven
zodra u het contract heeft ondertekend of start met werken.
U kunt dit digitaal via een inkomstenformulier of mutatieformulier op www.werksaamwf.nl doen. Wij leggen u dan
de verplichting op om maandelijks uw inkomsten door te geven. De uitkering wordt vervolgens uitbetaald
wanneer wij een inkomstenformulier en de salarisspecificaties over die periode hebben ontvangen. Had u de
vorige maand inkomsten, maar deze maand niet? Dan moet u deze maand het inkomstenformulier toch toesturen
en aangeven dat u geen inkomsten had.
Het is belangrijk dat u alle inkomsten op tijd aan ons doorgeeft. Hiermee voorkomt u dat u teveel uitkering
ontvangt die u moet terugbetalen. U voorkomt dan ook een mogelijke boete.

Mohamad: “Ik heb het gevoel dat het nu begint!”
Mohamad Daghmash (34) is afkomstig uit Syrië. Hij leerde, toen hij naar Nederland kwam, de
Nederlandse taal en deed daarnaast van alles. Hij solliciteerde heel veel. Op veel van die sollicitaties
kreeg hij geen enkele reactie. Maar nu krijgt hij een baan: bij WerkSaam.
Mohamad: “Ik heb in Syrië een financiële
opleiding gedaan. En had daarna een
leidinggevende functie”.
In 2015 is Mohamad gestart met zijn
inburgering. Verder heeft hij werkervaring
opgedaan bij Noppes, een supermarkt,
een kaasfabriek en bij een afdeling
personeelszaken. Daarnaast heeft hij
heel erg vaak gesolliciteerd. Soms wel
100 keer per maand. Heel vaak kreeg
hij geen enkele reactie op zijn sollicitatie.
Van sollicitatie tot een baan bij WerkSaam
Bijna een jaar geleden reageerde Mohamad op een vacature bij WerkSaam. Hij kreeg de baan niet. Er werd
iemand aangenomen met meer passende werkervaring.
De teamleider van de uitkeringsadministratie heeft daarna wel contact met Mohamad opgenomen. Zij bood hem
een stageplaats aan. Mohamad greep deze kans. In juni 2019 kon hij starten. Mohamad heeft inmiddels 2
opleidingen gedaan. Een opleiding financiële uitkeringsadministratie en een cursus over de Participatiewet.
Mohamad: “Ik wist niet of het zou lukken, maar ik ben geslaagd. Ik heb veel geleerd en het hele team helpt mij.”
Alle inspanningen leveren nu ook een baan op voor Mohamad. Hij heeft een jaarcontract gekregen. Mohamad: “Ik
pas bij de vacature. Ik heb de opleidingen. Ik vind het werk leuk en ik heb leuke collega’s. Ik hoop op een vast
contract. Als ik meer kan leren, dan ga ik dat zeker doen. Ik heb het gevoel dat het nu begint.”
Werken in Syrië is wel anders dan in Nederland. “In Syrië besliste ik als leidinggevende zelf. Bij WerkSaam
beslissen we veel meer samen met de collega’s. Ik vind dat leuk.”
Tips van Mohamad
Tenslotte heeft Mohamad nog 3 tips.
Tip 1: “Leer de taal! De taal is belangrijk voor alles, niet alleen voor werk. Ik leer nu nog steeds ’s avonds met
mijn vrouw de taal.”
Tip 2: “Probeer altijd iets te doen! Misschien lukt het niet de 1e keer, of de 2e keer, of de 3e keer, maar ik weet
zeker dat het een keer lukt.”
Tip 3: “Stel niet uit, maar zet gelijk stappen! Zo kan je naast het leren van de taal ook alvast leren hoe het op de
werkvloer in Nederland gaat.”

Even voorstellen: Voorzitter Cliëntenraad
Toen in de zomer, vorig jaar, mij de vraag werd gesteld of ik de nieuwe voorzitter van de Cliëntenraad
van WerkSaam wilde worden, heb ik positief geantwoord.
Ook het gesprek daarna met de selectiecommissie verliep in een aangename
sfeer. Ik ben in augustus gestart als voorzitter en stel ik mij graag even aan
u voor. Mijn naam is Elly Deutekom-Muntjewerff en ik woon al vele jaren met
erg veel plezier, samen met mijn man Jan, in het dorp Aartswoud. Onze
kinderen wonen en werken al weer enige jaren in andere plaatsen in
Noord- Holland.
Door mijn jarenlange werkzaamheden als wethouder zorg en welzijn
(sociaal domein) in de gemeente Opmeer was WerkSaam voor mij geen
onbekend bedrijf. Vele jaren ben ik actief geweest in het algemeen bestuur
van, eerst SW Op/Maat, later WerkSaam. In 2018 heb ik afscheid genomen
van de politiek om tijd vrij te maken voor andere dingen. Onder andere
voor mijn hobby's, zingen, dansen en de groentetuin.
Als voorzitter wil ik, samen met de leden van de Cliëntenraad, de belangen
van de cliënten zo goed mogelijk vertegenwoordigen. En zorgen dat we in
goed overleg en een prettige sfeer komen tot goede adviezen, gevraagd en
ongevraagd, aan het Dagelijks Bestuur.
Wellicht kunnen wij de komende tijd met elkaar kennismaken.
Elly Deutekom.

Ondernemerstraining voor statushouders
Komt u uit het buitenland? Bijvoorbeeld Syrië, Eritrea of Somalië? En heeft u een
verblijfsvergunning? Heeft u plannen voor het opstarten van een onderneming en wilt u weten of
de plannen haalbaar zijn?
Meldt u dan aan voor de ondernemerstraining voor statushouders.
Voor wie?
U bent in het bezit van een geldige verblijfsvergunning en u spreekt al redelijk Nederlands. U woont in WestFriesland. U heeft geen naturalisatie in Nederland aangevraagd.
Wat is het?
U volgt eerst een training van 10 weken. U leert wat ondernemen in Nederland inhoudt en wat er van u
verwacht wordt. Daarna gaat u werken aan een ondernemersplan. Alle onderdelen van ondernemen worden
besproken, zoals: het bedrijfsidee, marketing, financiën, belastingen e.d.
Wat is het doel van de training?
Tijdens de training werkt u uw plan of idee uit. Ook gaat u een bedrijfsplan schrijven. Daarna krijgt u een
beeld van uw eigen mogelijkheden om wel of niet te starten met een onderneming. Het trainingsbureau
Startwijzer geeft u een advies over de haalbaarheid van uw plan/idee.
Hoe kunt u zich aanmelden?
Als u een coach bij Werksaam heeft, dan kunt u dit met hem of haar bespreken. Heeft u geen coach bij
WerkSaam? Stuur dan een mail naar daphne.deboer@werksaamwf.nl. Zet in het onderwerp: aanmelding
ondernemerstraining. De gegevens die we bij aanmelding van u nodig hebben zijn uw naam, adres,
telefoonnummer, mailadres en BSN. Wij nemen dan contact met u op.

WerkSaam Campus
In 2019 heeft WerkSaam hard gewerkt aan het inrichten van een campus, waar
allerlei trainingen zijn ontwikkeld om je te ondersteunen op weg naar werk. Op
dit moment zijn er 4 trainingen.
Ten eerste is er een Empowerment training. Dat is een training waar je werkt aan je persoonlijke
ontwikkeling en omdat je meer zelfvertrouwen zou willen. Ten tweede is er een training waar je basissollicitatievaardigheden leert. Dit is voor mensen die nog willen leren hoe dat eigenlijk werkt als je gaat
solliciteren. Ten derde is er een sollicitatietraining waarin je precies leert welke stappen je zet als je gaat
solliciteren en vooral hoe je dat doet. Je leert in deze training veel over communicatie en over hoe je overkomt
op een ander. Dit om ervoor te zorgen dat je vaker uitgenodigd wordt voor een sollicitatiegesprek. Tot slot bieden
we ook een Nederlandse spreekvaardigheidstraining aan (A1 -/+ niveau). Je krijgt les om beter Nederlands te
leren spreken en ook om meer spreekdurf te krijgen.
Meer informatie?
Wil je meer informatie? Vraag dit aan jouw coach of mail jouw vraag naar campus@werksaamwf.nl.
Aanmelden
Wil je meedoen aan een training? Vraag dan een gesprek aan met jouw coach.

Actuele vacatures
Productiemedewerker
Uren per week: full- en parttime
Werkzaamheden: Inpakken en controleren van spellen
Functie-eisen: Je hebt een redelijke beheersing van de Nederlandse taal. Je hebt er geen problemen mee om
tijdens je werkzaamheden te moeten staan.
Werktijden: Dagdiensten van 07.30 tot 16.30 uur.
Heb je interesse in deze vacature? Neem dan contact op met Thijs Barsingerhorn via mail:
thijs.barsingerhorn@werksaamwf.nl
Verkoopmedewerker
Uren per week: 13-32 uur per week
Werkzaamheden: Verkopen van huishoudelijke apparatuur op de witgoedafdeling van een grote
elektronicawinkel
Functie-eisen: Goede beheersing van de Nederlandse taal. Je legt makkelijk contact. Nieuwe systemen en
procedures zijn voor jou geen probleem. Je werkt graag in teamverband en vindt het leuk om een leidinggevende
functie te hebben.
Heb je interesse in deze vacature? Mail voor meer informatie naar Anne van Leeuwen:
anne.vanleeuwen@werksaamwf.nl
Volg ons ook op Facebook: Facebook.com/werksaamwf
Twitter: @werksaam | Instagram: WerkSaam.Westfriesland

