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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.   

Ervaringsverhaal 

Na een moeilijke periode toch weer een leer-werkbaan  

 

Nina Bollekamp, 27 jaar uit Grootebroek heeft een moeilijke periode in haar leven gehad. Toch 

lukte het haar te investeren in zichzelf, ze wilde graag weer aan de slag. 

 

Het begon in 2015 door een ongeluk met haar elektrische fiets. Nina was bezig met haar opleiding Helpende 

Zorg en Welzijn en moest door het ongeluk noodgedwongen stoppen. Vervolgens is vastgesteld dat ze 

gendraagster (BRCA-gen) is en een twee borstoperaties moest ondergaan. Daarna heeft Nina moeten 

revalideren en de hele periode bij elkaar heeft ongeveer 3,5 jaar geduurd. “Dit was heel pittig”, zegt Nina, 

ook omdat ze een dochter heeft, Liv, die nu bijna 5 jaar is.  

 

Graag weer aan de slag 

Toch wilde Nina na deze heftige tijd graag weer aan de slag. Ze heeft inmiddels een leer-werkbaan gevonden 

bij Westerhof in Enkhuizen, een zorginstelling van Wilgaerden. “Eigenlijk heb ik dit grotendeels zelf geregeld.” 

Ze had eerst bij een ander bedrijf gesolliciteerd, maar werd hier afgewezen, omdat ze door de operaties af en 

toe rugklachten heeft. Toen heeft ze een open sollicitatie verstuurd naar Wilgaerden. Ze werd uitgenodigd 

voor een gesprek en is in april gestart in ‘de huishouding’. Vervolgens is ze gevraagd of ze de opleiding 

Verzorgende IG wil gaan doen via de werkgever. Hier had Nina wel oren naar en zodoende gaat ze binnenkort 

starten met de opleiding, met Westerhof als leer-werkplek. 

  

Blij met investering in zichzelf  

Ze heeft het heel erg naar haar zin bij haar werkgever. “Ik heb leuke  

collega’s en ik word goed begeleid door Yvonne Klaassen”. Bij WerkSaam  

is ze begeleid door jongerencoach Kitty Tijhuis. Ook al heeft Nina  

uiteindelijk de plek grotendeels zelf geregeld, ze heeft veel steun gehad  

van haar coach. “Kitty had met mij regelmatig contact en was positief en  

bemoedigend in de stappen die ik zette, dit vond ik heel fijn”, licht Nina  

toe. Als advies aan andere werk- of schoolzoekende jongeren wil ze  

meegeven: “Kijk ook naar BOL-opleidingen, bijvoorbeeld van het Horizon  

College. Ook al verdien je er geen salaris mee, het kan een hele goede  

investering zijn voor jezelf.”   

 



 

 

  

Binnen vier maanden werken in de schoonmaak 

Het leerwerkbedrijf Schoonmaak van WerkSaam start een 

nieuwe leer-werkstage 

In september start bij het leerwerkbedrijf Schoonmaak van WerkSaam de nieuwe leer-werkstage 

‘Basisopleiding Schoonmaak’. Wil jij gaan werken in de schoonmaakbranche? Dan word je in vier 

maanden opgeleid voor het officiële branche erkende diploma Basisopleiding Schoonmaak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er is veel werk in de schoonmaakbranche. Werkgevers zitten te springen om medewerkers. Met dit diploma op 

zak kun je direct aan de slag. De opleiding gaat vooral in op de praktijk: zo min mogelijk theorie. Het 

opleidingsmateriaal bestaat voor het grootste deel uit plaatjes. Hierdoor is het traject ook geschikt als je de 

Nederlandse taal nog niet goed beheerst. Het traject wordt afgesloten met een praktijkexamen. Met het 

diploma kun je bij ieder schoonmaakbedrijf aan de slag.  

 

Aanmelden? 

Meld je aan bij je eigen coach of trajectbegeleider. 

 

Eerst meer informatie? 

Bel of mail dan Richard Luinstra, teamleider afdeling Schoonmaak:  

06 – 22055795 of richard.luinstra@werksaamwf.nl.  
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Foto  

Cryptomunten  
 
Steeds meer mensen kopen of handelen in cryptomunten.  

Een cryptomunt is een digitaal betaalmiddel. De meest 

bekende is de Bitcoin. Het kopen of handelen in crypto- 

munten kan invloed hebben op uw uitkering. Vergeet  

daarom niet om de aan- en/of verkoop van de  

cryptomunten altijd via een mutatieformulier door te geven. 

 

Vermogen  

Tijdens uw aanvraag voor een uitkering hebben wij uw vermogen vastgesteld. Meestal is dit onder het 

maximumbedrag dat u mag hebben. Als u van dat vermogen cryptomunten koopt, dan heeft dat geen invloed 

op uw vermogen. Wij vragen dan wel een paar keer per jaar een overzicht op van uw account en het 

transitieoverzicht. Dit wordt ook wel een wallet genoemd. 

 

Inkomen 

U kunt ook handelen met uw cryptomunten. Hier bedoelen wij mee dat u regelmatig cryptomunten koopt en 

weer verkoopt. Als u dat doet, dan is de winst die u daaruit krijgt inkomen. Dit korten wij op uw uitkering. U 

krijgt dan de verplichting om elke maand een inkomstenverklaring met een transitieoverzicht in te leveren. Zo 

stellen wij vast hoe hoog uw inkomen is. 

 

Heeft u cryptomunten en heeft u vragen over de gevolgen voor uw uitkering? Neemt u dan contact op met uw 

inkomenscoach.  

 

 

Uw uitkering:  

wat u moet weten  

WerkSaam vindt het belangrijk dat u duidelijke  

informatie krijgt over uw uitkering. Een  

uitkering geeft u bepaalde rechten, maar  

ook plichten. 

 

En als u zich hier niet aan houdt, dan kan dat  

gevolgen hebben voor uw uitkering. Bijvoorbeeld dat  

u (een deel) moet terugbetalen. Dat willen wij  

voorkomen. We hebben op onze website een pagina  

gemaakt waarop u alle belangrijke informatie in 1  

oogopslag kunt vinden. Leest u de informatie goed door, zodat u weet wat u van WerkSaam kunt verwachten 

en wat WerkSaam van u verwacht: www.werksaamwf.nl/wat-ik-moet-weten.  

 

 

https://www.werksaamwf.nl/wat-ik-moet-weten


 

 

 

  

Schoonmaakbedrijf Vastenburg start met Open Hiring 

Een baan als glazenwasser zonder sollicitatiegesprek?  
 
Zie jij een baan als glazenwasser wel zitten? Bij Schoonmaakbedrijf Vastenburg worden geen 

sollicitatiegesprekken gevoerd. Zij stellen geen vragen over je (werk)verleden. Jij bepaalt zelf of je 

geschikt bent voor hun vacature! Het enige dat je moet doen is zelf langskomen om je in te schrijven. 

 

 Voor de vacature van Glazenwasser organiseert Schoonmaakbedrijf Vastenburg op 27 augustus een Inschrijfdag. 

Kom langs en schrijf je in.  

 

Inschrijfdag voor vacature Glazenwasser  

Wanneer:  Vrijdag 27 augustus 2021 vanaf 10.00 tot 12.00 uur 

Adres:  Vastenburg BV De Factorij 13 1689 AK Zwaag 

Let op: alleen als je je persoonlijk aan de balie inschrijft, kom je in aanmerking voor de baan! 

 

Functie eisen: 

• Je bent ouder dan 18 jaar 

• Je hebt geen hoogtevrees en durft op een ladder te werken 

• Je kan werken in teamverband 

• Je kan 15 – 20 kilo tillen en staand werken 

• Je beheerst de Nederlandse taal 

• Je bent een harde en leergierige werker 

 

Vastenburg biedt jou: 

• Werkzaamheden als glazenwasser en  

  incidenteel andere schoonmaakwerk- 

  zaamheden 

• Een baan van 30 - 38 uur per week  

• Werktijden vanaf 07.00 uur op maandag  

t/m vrijdag 

• Beloning conform schoonmaak CAO 

• 26 vakantiedagen bij een fulltime contract 

 

 

 

 

Bij Open Hiring kunnen geïnteresseerden hun naam en telefoonnummer op een wachtlijst zetten voor een 

vacature. Als je denkt dat je aan de eisen voldoet, mag je je naam op de lijst zetten. De persoon die bovenaan 

staat, mag als eerste beginnen met werk. Er is dus géén CV en géén sollicitatie gesprek nodig!  

Wil je hierover meer informatie? Vraag het aan je coach of aan Krista Braak, krista.braak@werksaamwf.nl 

 



 

 

 

 

 

  

Nieuws vanuit de Cliëntenraad 

 

De cliëntenraad vergaderde opnieuw – de laatste keer vóór de  

zomervakantie – op 28 juni. Voordat we onze eigen vergadering  

hadden, hebben we enkele leden van het dagelijks bestuur online  

ontmoet en gesproken. Dit werd een heel informatief en  

inspirerend gesprek.  

 

We spraken onder andere over armoede en schuldenproblematiek, en over de samenwerking tussen gemeen- 

ten en WerkSaam. We bespraken de actualiteit, namelijk dat de Participatiewet (bijstandswet) tegenwoordig 

zo streng is, veel mensen in de bijstand onnodig stress bezorgt en onrechtvaardige situaties veroorzaakt (door 

het strenge fraudebeleid). En we vroegen de DB-leden hoe zij denken dat WerkSaam over tien jaar 

functioneert.  

 

‘Meedoen telt’ 

Tijdens onze eigen vergadering bespraken we het beleidsplan van WerkSaam voor de komende jaren. Als 

Cliëntenraad hebben we al eerder ideeën en tips gegeven aan de schrijvers van het plan. Óók vanuit de 

gemeenteraden kwam er inbreng, en wat opvalt is dat er veel raadsleden zijn die – net als wij van de 

Cliëntenraad – de ‘menselijke maat’ en maatwerk belangrijk vinden. Andere raadsleden vragen juist weer om 

een beter rendement, en vinden dat het allemaal (de uitkeringen, het aan het werk helpen) niet teveel mag 

kosten. Dat met zulke tegengestelde vragen de beleidsmedewerkers van WerkSaam toch een zo duidelijk en 

menselijk beleidsplan hebben geschreven, vinden wij van de Cliëntenraad een compliment waard! 

 

Oproep: mensen gezocht! 

Wij zoeken betrokken mensen die lid willen worden van de Cliëntenraad: heeft U ideeën over hoe beleid en 

uitvoering beter kunnen? Wilt U mee praten in een gezellig en sociaal team van mensen, over de 

Participatiewet in West-Friesland? Denkt U dat dingen beter kunnen, zoals de ontvangsthal, de 

bemiddelingsgroepen, de communicatie naar onze achterban? Wilt U opkomen voor de belangen van de 

bijstandsgerechtigden of de werkers op beschutte werkplekken? Meldt U dan aan via ons e-mail adres: 

cliëntenraad@werksaamwf.nl. 

 

Onze volgende vergadering is gepland op maandag 30 augustus 2021 (hopelijk LIVE en niet digitaal). 

 

© Werkgroep Communicatie Cliëntenraad.   
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Volg ons ook op Facebook: Facebook.com/werksaamwf 

Twitter: @werksaam | Instagram: WerkSaam.Westfriesland 

Actuele vacatures 

 

Orderpicker Magazijn Bercomex  

Werkzaamheden:  

Van orderpicking voor de productie tot  

het verzendklaar maken van onderdelen  

voor klanten, je vervult verschillende taken. Je bent verantwoordelijk voor het aanvullen van servicebussen en 

het laden van machines in expert containers. Tevens registreer je inkomende goederen in het systeem.  

Functie-eisen:  

• Je hebt een afgeronde MBO opleiding in technische richting met logistiek 

• Je bent in het bezit van heftruck certificaat 

• Je hebt ervaring in het werken met ERP systemen 

 

Huishoudelijke hulp Alfa Zorg Regio Medemblik  

Werkzaamheden:  

Je bent verantwoordelijk voor de huishoudelijke hulp binnen de woning van de zorgvrager. Je ondersteunt de 

cliënt bij het uitvoeren van alle voorkomende handelingen: schoonmaak, huishouding en rapporteren.   

Functie-eisen:  

• Kennis van de voor de organisatie geldende normen 

• Ervaring met het begeleiden van cliënten  

 

Klantenservicemedewerker Feenstra Verwarming  

Werkzaamheden:  

Ben jij graag het telefonische visitekaartje van de organisatie? Ben jij daarnaast communicatief sterk? Feenstra in 

Heerhugowaard zoekt klantenservice medewerkers. Feenstra gaat jou leren hoe jij als klantenservice medewerker 

op de juiste manier de vragen kan beantwoorden of problemen kunt oplossen. Na de training ben jij het eerste 

aanspreekpunt voor klanten met een storing aan hun CV ketel.   

Functie-eisen:  

• Je bent beschikbaar tussen de 16 en de 40 uur per week. Ook kun je minimaal 2 avonden (17.00 tot  

  21.00 uur) en 1 weekenddag (5 uur per dag) per week werken 

• Je bent computervaardig en kunt multitasken 

 

Leerwerktraject verkoopmedewerker Keukensale  

Werkzaamheden:  

Als verkoper van keukens heb je als doel om binnen het budget van de klant dé keuken te verkopen. Keukensale 

biedt een leerwerktraject (gedurende 4 weken met behoud van uitkering) voor zijinstromers: je hebt geen 

ervaring nodig. De opleiding bestaat uit 3 dagen per week training on the job in de winkel in Hoorn en 1 dag 

training. De kosten van de opleiding worden vergoed door de werkgever en als je alles goed hebt doorlopen dan 

is er een baangarantie bij Keukensale in Hoorn.   

Functie-eisen:  

• Affiniteit met de verkoop 

• Creatief, correct en servicegericht 

 

iet 

 

Kijk voor een volledig overzicht van de vacatures op: 

werksaamwf.nl/vacatures 

Geïnteresseerd in 1 van deze vacatures?  

Neem contact op met Lieke Druijf (lieke.druijf@werksaamwf.nl)    

of Marlies Driessen (marlies.driessen@werksaamwf.nl).  

 


