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Kwijtschelding gemeentelijke belastingen en hoogheemraadschap 
 

In januari ontvangt u weer de aanslag voor de gemeentelijke belastingen en de waterschapsbelasting.  

U heeft mogelijk recht op kwijtschelding van deze aanslagen. 

Openingstijden WerkSaam tijdens de feestdagen 
 

Tijdens de feestdagen hebben wij andere openingstijden. 

 

 

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 

De 7 gemeenten van Westfriesland werken samen met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Als u 

een verzoek om kwijtschelding indient bij uw gemeente, geldt dit verzoek om kwijtschelding ook voor de 

waterschapsbelasting van het Hoogheemraadschap (en omgekeerd). U hoeft dus maar bij één instantie 

kwijtschelding aan te vragen.  

 

Als u ondersteuning nodig heeft bij het invullen van het kwijtscheldingsverzoek kunt u contact opnemen met uw 

gemeente of met de Formulierenbrigade. Let op: niet elke gemeente beschikt over een Formulierenbrigade. 

WerkSaam is dicht tijdens de feestdagen. Dit is op : 

 

Vrijdag 25 december 2020  Eerste Kerstdag 

Vrijdag 1 januari 2021   Nieuwjaarsdag 

 

Op 24 en 31 december sluiten we eerder. Dan zijn de openingstijden als volgt: 

 

Donderdag 24 december tot 16.00 uur 

Vrijdag 31 december tot 16.00 uur 

 

Ook werken wij momenteel vanwege het Coronavirus alleen nog op afspraak. Bent u van plan naar WerkSaam te 

komen? Neem dan eerst contact met ons op. Het WerkSaam Café is op dit moment gesloten.  

 



 

 

 

  

NHN Business Awards 

 

WerkSaam heeft de NHN Business Awards in de categorie Grootbedrijf gewonnen! Dank aan al onze 

medewerkers die ons bedrijf kleur geven. En dank aan de jury die ons deze mooie prijs heeft gegeven. 

Graag delen wij met u het juryrapport. 

 

  

 

  

 

 



 

 

Opleiding en jongeren t/m 27 jaar 
 

Wil je naar school of moet je naar school omdat je een uitkering hebt? Zorg er dan voor dat je je op 

tijd aanmeldt. Het eerstvolgende instroommoment is 1 februari 2021 en voor het schooljaar van 

2021/2022 moet je je voor 1 april 2021 inschrijven. 

 

  

Hieronder geven we aan hoe je dit doet bij het Horizon College. Wil je naar een andere school? Kijk dan even op 

de website van die school. 

 

Horizon college: HOE KUN JE JE AANMELDEN? 

Meld je aan voor uiterlijk 1 februari 2021 voor een opleiding die het voorjaar 2021 start of voor 1 april 2021 voor 

het schooljaar 2021-2022. Als er ruimte is bij de opleiding van je voorkeur en je voldoet aan de eisen, dan kun je 

die opleiding natuurlijk gaan volgen. Wacht niet te lang. Hoe eerder je je aanmeldt, hoe eerder we je definitief 

kunnen inschrijven voor een opleiding. 

 

Digitaal aanmelden 

Meld je digitaal aan. Is het voor jou niet mogelijk om je digitaal aan te melden? Vraag dan om advies bij STIP 

(Studie Informatie Punt). 

Om je aan te melden voor een opleiding zijn er een aantal gegevens noodzakelijk. Bekijk op de website van het 

Horizon college (www.horizoncollege.nl) wat je nodig hebt.  

 

Hulp nodig bij je studiekeuze? 

Als je nog vragen hebt over je studiekeuze, dan kun je ons bellen of whatsappen. We geven antwoord op je 

vragen en helpen je bij het aanmelden. We staan voor je klaar! 

• Alkmaar: 072-5476767 / 06-28461751 

• Heerhugowaard: 072-5476464 / 06-28461629 

• Hoorn: 0229-287171 / 06-28461798 

• Purmerend: 0229-455313 / 06-28461711 

 

Goed om te weten: bij sommige opleidingen is er een beperkt aantal studieplaatsen beschikbaar. Check op de 

website bij je opleidingskeuze of dit ook voor jouw opleiding geldt en meld je op tijd aan. 

 

Heb je nog vragen? 

Je kunt ons van maandag tot en met vrijdag tussen 13.00 uur en 16.00 uur bellen of je vraag via WhatsApp 

sturen via 06 – 11 39 38 18. 

 

Schrijf je liever een mailtje? jongerenloket@hoorn.nl 

 

Of bezoek onze website voor meer informatie: https://jongerenloketwestfriesland.nl/ 

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


 

 

Heffingskortingen 
 

Bent u een (alleenstaande) ouder met een kind onder de 12 jaar met een inkomen van € 423,00 per 

maand ( € 5.072,00 per jaar) of meer uit werk? Of heeft u of uw partner naast uw 

bijstandsuitkering een inkomen van € 1.261,31 per maand (€ 15.136,00 per jaar) of meer uit werk? 

Petra al ruim 5 jaar blij aan het werk bij Noppes 
 

Petra, 53 jaar, werkt alweer ruim 5 jaar bij Noppes. Zij kwam er terecht via een leer-werkstage van 

WerkSaam.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

U kunt dan misschien een heffingskorting van de Belastingdienst krijgen (Algemene heffingskorting 

minstverdienende partner of Inkomensafhankelijke combinatiekorting) over het jaar 2021. Een heffingskorting is 

een korting die u krijgt op het bedrag dat u aan belasting moet betalen. De hierboven genoemde 

heffingskortingen zien wij als inkomsten en kunnen gevolgen hebben voor de hoogte van uw uitkering. Als wij 

denken dat u een heffingskorting kunt krijgen, ontvangt u van ons een brief.  

 

Heeft u wisselende inkomsten?  

Dan kan ook uit de aangifte inkomstenbelasting 2020 blijken dat u dit jaar recht had op een heffingskorting. U 

ontvangt dan een nabetaling van de Belastingdienst. Het is belangrijk om te weten dat u alle heffingskortingen 

die u ontvangt altijd doorgeeft aan uw Inkomenscoach.  

 

Twijfelt u of u een heffingskorting kunt krijgen?  

Wat de gevolgen zijn? Of wilt u een heffingskorting aanvragen? Neemt u dan contact op met de Belastingdienst 

via www.mijnbelastingdienst.nl. Zij kunnen u ook alle informatie geven over voorwaarden van de 

heffingskortingen. U kunt ook terecht bij uw gemeente. 

Dat betekent dat je met behoud van uitkering werkervaring op doet.  

Je leert ook om weer in een werkritme te komen en structuur op te bouwen. 

Petra is begonnen bij Noppes Stede Broec bij de kledingafdeling. Inmiddels  

werkt Petra bij Noppes in Zwaag en heeft zij de leiding over de balie en de  

kassa. Ze stuurt personeel aan en is verantwoordelijk voor dit gedeelte bij  

Noppes. Het traject duurde een half jaar, maar inmiddels is Petra ruim 5  

jaar verder. Ze heeft geen uitkering meer, heeft een vast contract en  

verdient nu haar eigen geld.  

 

Ze heeft het nog steeds erg naar haar zin bij Noppes. Haar werk is  

afwisselend en ze heeft leuke collega’s. “Ik weet niet of ik tot aan mijn  

pensioen bij Noppes blijf, maar tot nu toe zit ik er nog prima”.  

 

Tips van Petra 

“Mocht je een traject aangeboden krijgen van WerkSaam, ga er dan in met een open blik. Verwacht niet 

meteen teveel. Ik heb enorm moeten wennen aan het dagritme en om weer vroeg mijn bed uit te komen om te 

gaan werken. Nu zou ik het niet anders meer willen”. 

 

Dit interview is afgenomen voor de Corona lockdown. Noppes is gesloten t/m 19 januari 2021. 

http://www.mijnbelastingdienst.nl/


 

 

Afbetalen schuld via uitkering 
 

Heeft u schulden en houden wij geld in op uw uitkering? Dan geldt een beslagvrije voet. Op 1 

januari 2021 komt er een nieuwe wet die de beslagvrije voet op een andere wijze vaststelt. 

 

  

Wat is de beslagvrije voet? 

De beslagvrije voet is het deel van uw inkomsten waar de schuldeiser niet aan mag komen. Dit is zo geregeld in 

de wet, omdat iedereen recht heeft op een bepaald minimuminkomen. Van deze beslagvrije voet moet u uw vaste 

lasten betalen en van eten en drinken. De beslagvrije voet is dus het bedrag dat altijd als inkomen beschikbaar 

blijft voor u. 

 

Wat verandert er per 1 januari 2021 

De grootste verandering is dat het aflossingspercentage verandert. Iedereen lost vanaf 1 januari tenminste 5% 

van de bijstandsuitkering af aan zijn schulden. Dat is nu anders en kan daardoor gevolgen hebben voor uw 

uitkering. Als dit het geval is, krijgt u daarover een brief van ons. 

 

Wat ook verandert is dat u uw inkomsten en uitgaven niet meer hoeft door te geven. Wij halen deze informatie 

straks rechtstreeks uit de systemen van gemeenten, UWV en de Belastingdienst. 

 

Wat kunnen deze gevolgen zijn? 

Als u nu niets of minder dan 5% van de bijstandsnorm aan ons terugbetaalt, gaat u vanaf 1 januari 2021 iedere 

maand 5% van uw bijstandsnorm aan ons terugbetalen. Wij halen dit bedrag elke maand automatisch van uw 

uitkering af. U krijgt vanaf deze datum dus minder uitkering op uw bankrekening. Maar het voor u gereserveerde 

vakantiegeld betalen wij volledig aan u uit. 

 

Als u nu meer dan 5% van de bijstandsnorm aan ons terugbetaalt, gaat u vanaf 1 januari 2021 ook 5% van uw 

bijstandsnorm aan ons terugbetalen. En het voor u gereserveerde vakantiegeld betalen wij volledig aan u uit. 

 

Beslag door deurwaarder 

Als er door een deurwaarder beslag op uw uitkering is gelegd dan verandert er op 1 januari 2021 nog niets. De 

beslaglegger heeft 12 maanden de tijd om een nieuwe beslagvrije voet te berekenen en aan ons door te geven. U 

kunt de beslaglegger wel verzoeken om een herberekening van uw beslagvrije voet te maken op grond van de 

nieuwe wet. Als u nu meer dan 5% van de bijstandsnorm aan de deurwaarder betaalt, is dat waarschijnlijk zinvol 

voor u. 

 



 

 

Nieuws vanuit de Cliëntenraad 
 
 

  

Op maandag 30 november hadden wij van de Cliëntenraad weer een digitale  

vergadering. Daarin keken we terug op een bijzonder jaar (vanwege de corona  

ging alles anders) en bespraken onder andere een concept beleidsevaluatie van  

WerkSaam, de aanpassing van een beleidsregel en ons communicatieplan. U gaat in het komende jaar méér 

van ons horen! 

 

Die beleidsevaluatie van de afgelopen jaren, daar waren leden van de Cliëntenraad positief-kritisch over. Wel 

vroegen ze aandacht voor de meest recente opvattingen over de participatiewet en bijstand: dat nu óók in de 

landelijke politiek het idee leeft dat de wet minder streng moet zijn, en er méér aandacht moet zijn voor de 

mensen in kwetsbare posities. Zonder ze af te schrijven, uiteraard (de “zorgcliënten”).  

Behalve over beleidszaken mee praten doen we ook andere dingen. Zo hielpen enkele leden van de 

Cliëntenraad in de week van 30 november t/m 4 december de mensen met het invullen van een 

tevredenheidsonderzoek over het werken bij WerkSaam. Altijd goed om de mensen te spreken, over wat ze 

bezig houdt.  

 

Verder hoorden we nog dat WerkSaam Westfriesland een “businessaward”, een prijs als beste bedrijf, heeft 

gewonnen. Fijn om te horen. Gefeliciteerd, WerkSaam! 

 

Mondkapjes  

We zien tegenwoordig steeds meer mensen met mondkapjes lopen. Ze werden verplicht in winkels en op de 

werkplek (ook binnen bij WerkSaam). Ondertussen maken de mensen in het naaiatelier van WerkSaam ook 

mondkapjes. Dat bracht cliëntenraadslid Zaihira op een  

idee: een mondkapje met het logo van de cliëntenraad.  

Ze vertelt: “(…) Op het naaiatelier van WerkSaam naaien  

we mondkapjes zowel voor WerkSaam zelf als voor een  

opdrachtgever: M2 Printing te Enkhuizen. Deze opdracht- 

gever levert bedrukte mondkapjes van diverse bedrijven in  

Westfriesland. De collega's van het naaiatelier naaien de  

aangeleverde hoeveelheid van de mondkapjes in elkaar en  

werken ze netjes af om ze weer retour te sturen aan het  

bedrijf M2. In overleg met onze voorzitter Elly Deutekom  

hebben we mondkapjes met ons mooie logo van de  

cliëntenraad besteld bij M2 Printing en met een aantal collega’s de mondkapjes genaaid. Samen met een mooi 

gedicht van Corina  over corona werd het mondkapje verpakt en door de postdienst (Businesspost) van 

WerkSaam bezorgd aan de leden van de cliëntenraad.”  Goed bezig Zaihira!  

 

Wensen 

En uiteraard wensen wij van de cliëntenraad iedereen nog goede feestdagen, en hopen met U op een gezond, 

en beter 2021. Hou U veilig en gezond. En wees een beetje aardig voor elkaar. 



 

 

Actuele vacatures 
 

Caravanonderhoudsmonteur in Heerhugowaard 

Voor een caravandealer in Heerhugowaard zoeken we een caravanonderhoudsmonteur. 

Functieomschrijving: 

• Onderhoudsbeurten uitvoeren aan caravans en vouwwagens, inclusief bijkomende kleine reparaties; 

• Onderbouwen van technische accessoires zoals movers, levelsystemen enz; 

• Schadeherstel werkzaamheden. 

 

Functie eisen: 

• Leergierige doorzetter, met interesse en ervaring in de techniek; 

• Technische opleiding op MBO 4 niveau (bijvoorbeeld richting autotechniek); 

• Ervaring met sleutelen aan voertuigen is een pré; 

• Bereid zijn tot het volgen van vaktechnische opleidingen en trainingen. 

 

Verkoopmedewerker binnendienst 

Ervaren verkoper binnendienst met gevoel voor marketing. Het is voor een bedrijf dat is gespecialiseerd in de 

productie en verkoop van hoogwaardige voedingssupplementen. 

Zij kiezen voor sterke merkproducten met een geheel eigen identiteit. In de niche markt zijn zij marktleider in 

Nederland en door de goede internetstrategie zijn de producten zeer populair. Zij leveren producten via hun eigen 

shops aan de consument, maar de producten zijn ook via groothandel te verkrijgen. 

 

Wij zoeken iemand voor de volgende werkzaamheden: 

• Je gaat op zoek naar nieuwe klanten, in binnen en buitenland, voor de groothandel; 

• Intensief contact onderhouden met bestaande klanten; 

• Meedenken en ontwikkelen nieuwe producten; 

• Ontwerpen en verzenden van e-mail nieuwsbrieven. 

 

We zoeken een medewerker met minimaal MBO werk- of denkniveau, goede communicatieve vaardigheden, 

creativiteit en het tonen van initiatief zijn van belang. 

 

Profiel: 

• Commercieel; 

• Kennis van office pakketten; 

• Goede beheersing Nederlandse taal; 

• Goede beheersing Engelse taal; 

• Sales je aangeboren; 

• Je bent bekend met (online) marketing; 

• Onderzoekend; 

• Enthousiast 

•  

Ben jij een commerciële duizendpoot en een verkoop topper neem dan contact op met ons, wij zijn op zoek naar 

jou. 

 

 

Geïnteresseerd in bovenstaande vacatures? 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 

Actuele vacatures 
 

Callcenter Medewerker 

Voor 2 bedrijven in Zwaag en Purmerend zijn wij op zoek naar callcenter medewerkers. Er wordt gebeld met 

zowel bedrijven als particulieren. Geen ervaring vereist als callcenter medewerker, wel de motivatie om ‘koud’ 

mensen te bellen. Bij het bedrijf in Purmerend bel je voornamelijk voor goede doelen. Het gaat dus niet om 

keiharde verkoop, maar wel om mensen zover te krijgen dat zij een goed doel? gaan steunen. Bij het bedrijf in 

Zwaag bel je in opdracht van bijvoorbeeld energieleveranciers. Je bent in contact met veel verschillende mensen, 

leert nog beter communiceren en kunt snel betaald aan de slag. Deze functie is ook geschikt voor mensen met 

een doelgroepindicatie.  

 

Functie 1 

• Bellen voor goede doelen zoals; het ouderenfonds, dierenbescherming, kinderpostzegels en bibliotheken; 

• Parttime mogelijk; 

• Voornamelijk werken vanuit huis. 

 

Functie 2 

• Bellen voor energieleveranciers, internetproviders en telefoonmaatschappijen; 

• Parttime mogelijk; 

• Goede arbeidsvoorwaarden met veel teamuitjes, extra’s en trainingen; 

• In Zwaag. 

 

Chauffeur Dakvenster 

In deze baan bezorg je dakvensters binnen Nederland, Duitsland, België en Oostenrijk. Hierdoor kun je meerdere 

dagen van huis zijn. Je laadt met je collega's de bus in Middenmeer en rijdt daarna je route. Overnachtingen 

worden vergoed en geregeld voor je.  

Functie eisen: Je bent fit en sterk, je kunt goed alleen onderweg zijn, je hebt geen moeite met kleine 

administratieve taken die bij het bezorgen horen, je bent klantvriendelijk en je hebt verantwoordelijkheidsgevoel. 

Overig: Opleiding: minimaal Vmbo, je beschikt over een goede beheersing van het Nederlands, Engels en Duits.  

Je bent in het bezit van Rijbewijs B.  

 

Caravanwasser   

Voor een caravandealer in Heerhugowaard zoeken we een caravanwasser voor 3 tot 4 dagen per week van 

februari t/m september 2021. 

Werkzaamheden: 

• Hoofdtaak is het aan de buitenzijde schoonmaken van caravans. 

• het verwijderen van overtollig kit, poetsen en polijsten van ramen en verwijderen van stickers. 

• Schoonhouden en opruimen van de eigen werkplek en assisteren bij het opruimen van de werkplaats. 

• Eventueel het ondersteunen van de monteurs bij licht technische werkzaamheden 

 

Geïnteresseerd in bovenstaande vacatures? Dan kun je contact opnemen met Bianca Vriend of Anne van 

Leeuwen via e-mail: bianca.vriend@werksaamwf.nl of anne.vanleeuwen@werksaamwf.nl 

 

mailto:bianca.vriend@werksaamwf.nl

