
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kickbokstraining voor zelfvertrouwen  
 

Een mooie kans voor wie aan kracht én zelfvertrouwen wil werken. Onder de naam ‘Kickboks 

Mental Coaching’ worden kickboks-trainingen georganiseerd. Voor jongeren en volwassenen die 

even vastlopen in het leven, mentale problemen of agressie problemen hebben, of gewoon niet 

lekker in het vel zitten.  

Werken aan kracht en zelfvertrouwen 

Dit kickboks traject brengt u letterlijk en figuurlijk in beweging. Het is een combinatie van sport en coaching. 

Als u meedoet, krijgt u 1-op-1 training. Naast het kickboksen gaat u ook in gesprek over hoe het met u gaat 

en hoe u zich beter kunt gaan voelen. Met uw coach van WerkSaam bespreekt u vooraf de doelen waar u aan 

wilt werken in de trainingen.  

 

Een traject van 2 à 3 maanden  

U traint 2 keer per week, 1 uur per keer, gedurende 2 á 3 maanden. Tijdens deze trainingen worden uw 

sterke punten en kwaliteiten benadrukt en krijgt u meer zelfvertrouwen. Dit helpt om weer mee te kunnen 

doen in de maatschappij. 

 

Meer informatie? 

Bent u geïnteresseerd in dit traject? Neem contact op met uw coach.  
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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   



 

Uw uitkering: wat u moet weten 

Gift, schadevergoeding of prijs in een loterij. Wat dan? 
 

U ontvangt een uitkering. Het kan zijn dat u een gift of een 

schadevergoeding ontvangt. Of een prijs in een loterij wint. 

Wat doet u dan? Geef dit altijd schriftelijk binnen 30 dagen 

aan ons door. We bekijken dan of dit gevolgen heeft voor uw 

uitkering. 

 

Ook wanneer u spullen in plaats van geld ontvangt geeft u dit door. 

Wij bepalen de waarde hiervan in geld en bekijken of dit gevolgen 

heeft voor uw uitkering.  

Giften en loterij 

Is uw gift bedoeld voor kosten waar u bijzondere bijstand of een bijdrage van de WMO voor kunt krijgen? Dan 

mag u dat bedrag houden en verlagen wij uw uitkering niet. Dit geldt ook voor een onbelaste gift van een 

werkgever en voor spullen die u krijgt van de voedsel-, kleding- of speelgoedbank en godsdienstige 

organisaties.  

 

Is uw gift ergens anders voor bedoeld? Dan mag u dat houden tot € 1.200,- per kalenderjaar. Maar dan moet 

u ons wel duidelijk maken van wie de gift is en waar de gift voor bedoeld is. Doet u dat niet dan verlagen wij 

uw uitkering wél met dat bedrag.  

 

Ook prijzen uit loterijen tot € 1.200,- per kalenderjaar korten wij niet op uw uitkering.  

 

Heeft u thuiswonende kinderen? En betalen zij u een bedrag per maand voor de kosten? Dan laten wij € 369,- 

per maand vrij. Alles boven dit bedrag zien wij als inkomen en korten wij op uw uitkering in de maand dat u 

de gift heeft ontvangen. Is het bedrag hoger dan uw maanduitkering, dan tellen wij het meerdere op bij uw 

vermogen. Dat kan soms betekenen dat wij uw uitkering moeten beëindigen.  

Wij nemen dan contact met u op.  

Materiële schadevergoeding 

Een materiële schadevergoeding korten wij niet op uw uitkering als u de vergoeding gebruikt om financiële 

schade te herstellen. Een schadevergoeding voor het verlies van inkomsten uit werk is inkomen. Dat korten 

wij op uw uitkering.  

Immateriële schadevergoeding 

Dit is een vergoeding voor leed dat ontstaat door lichamelijk en/of psychisch letsel. Van het bedrag dat u 

ontvangt, mag u 1/3 deel houden. De rest tellen wij op bij uw vermogen. Dat kan soms betekenen dat wij uw 

uitkering moeten beëindigen. Wij nemen dan contact met u op. 

Kansspelen (geen loterij) 

Ontvangt u een bedrag uit kansspelen zoals online gokken? Dan korten we dit volledig als inkomen op uw 

uitkering. Hierbij houden we geen rekening met ingezette bedragen of andere kosten die u hiervoor heeft 

gemaakt.   

 



 

 

Organisatie in beeld 

Smalle Beurzen Festival 
 

Op zaterdag 1 oktober organiseert Stichting Straatpastoraat Hoorn 

een festival voor mensen die te maken hebben met armoede, 

schulden, eenzaamheid of dak- en thuisloosheid. Het wordt een 

middag van ontmoeting, ontspanning en inspiratie.  

 

Het Hoornse Straatpastoraat schenkt aandacht aan mensen die dak- en/of 

thuisloos zijn en werkt aan verbinding tussen deze groep en de rest van de 

samenleving. Voor dit festival richt het Straatpastoraat zich op een bredere groep mensen, namelijk allen die 

op wat voor manier dan ook te maken hebben met armoede of kwetsbaarheid. 

Een dag met informatie en plezier voor ieder met een smalle beurs 

Op de informatiemarkt vindt u organisaties die u kunnen helpen, zoals Hulpverlening Westfriese Kerken, 

Kinderkledingbank, Stichting Netwerk, Schuldhulpmaatje en Stichting Leergeld. 

Gemeente Hoorn geeft voorlichting over rondkomen en u kunt tijdens het festival in gesprek met 1.hoorn, of 

met de Cliëntenraad van WerkSaam (zie pagina 4 van deze nieuwsbrief).  

 

Gratis spulletjes en verzorging 

Op de ‘Give Away markt’ kunt u gratis spulletjes en kleding shoppen bij AyudaMe en Bij Bosshardt. Er zijn ook 

gratis kinderfietsjes. Er is veel leuks en lekkers voor jong en oud en u kunt genieten van muziek en dans. Ook 

kunt u zich laten verzorgen bij de kapper en nagelstyliste. 

 

Welkom! 

Zaterdag 1 oktober 2022 van 13.00 uur tot 17.00 uur.  

Locatie: Dampten 16, Hoorn. Toegang en activitieten zijn gratis. 

 

  



 

 

 

Nieuws van de Cliëntenraad  
 

Na de (te) warme zomer kwam op maandag 29 augustus de 

Cliëntenraad weer bij elkaar om een aantal onderwerpen te 

bespreken. Wij hadden Margreet Jansen te gast, een 

arbeidscoach van WerkSaam, die ons iets vertelde over 

‘loonwaardemetingen’. Dat is een abstract begrip uit de 

Participatiewet, maar wel belangrijk om mensen aan het 

werk te krijgen of hen betaald werk te laten behouden, op 

een aangepaste werkplek.   

 

Cliënten tevreden? 

WerkSaam houdt regelmatig cliënttevredenheidsonderzoeken. Die zijn geëvalueerd, en wat blijkt: de 

deelname valt vaak tegen (er zijn te weinig mensen die de enquêtes invullen). Tja, en daarom wil WerkSaam 

het onderzoek anders gaan aanpakken, en vaker doen. De Cliëntenraad gaat hier de volgende vergadering 

nog een keer over praten, want ons lid Geert Veldhuis heeft er een notitie over geschreven. Er kan méér 

gedaan worden – zoals deze onderzoeken - door cliënten, en vóór cliënten. Ervaringsdeskundigen inzetten, 

dat is het idee. We komen hier zeker nog op terug.   

 

Smalle beurzen 

Armoede is een groot probleem in Nederland: de uitkeringen zijn laag, terwijl de kosten voor het dagelijks 

leven toenemen (huurverhoging, inflatie). De portemonnees worden steeds ‘smaller’. Hoe nog rond te komen 

met dat weinige geld? Op zaterdag 1 oktober a.s. organiseert het Straatpastoraat Hoorn in samenwerking met 

andere organisaties het ‘Smalle Beurzen Festival’. Voor meer informatie: zie pagina 3 van deze nieuwsbrief. 

 

Ook de Cliëntenraad staat met een ‘praattafel’ op de  

informatiemarkt. Kom ons vertellen wat de bijstand  

met u doet, wat er beter kan in de uitvoering of  

gewoon voor een praatje, om kennis te maken…  

 

Omdat er altijd iets beter kan!   

 

© Werkgroep Communicatie, Cliëntenraad WerkSaam.  

 

  



 

Mijn WerkSaam 
 

Als cliënt van WerkSaam kunt u op de website inloggen op een beveiligd gedeelte van Mijn 

WerkSaam. Daar ziet u uw persoonlijke gegevens, uw uitkeringsspecificaties en u kunt daar ook 

uw vakantie doorgeven.  

 

Per 1 september 2022Vanaf nu kunt u alle nodige informatie vinden en 

doorgeven in Mijn WerkSaam, iParticipatie. U kon al aanvragen indienen 

en wijzigingen doorgeven in iParticipatie, maar vanaf 1 september 2022 

kunt u hier ook uw uitkeringsspecificaties vinden en uw vakanties 

doorgeven.   

Achter de schermen gebeurde dit tot en met augustus in twee 

verschillende applicaties. Vanaf 1 september kunt u dus alle nodige 

informatie in één applicatie (iParticipatie) vinden. Inloggen gaat zoals u 

gewend bent, via onze website en vervolgens via DigiD.  

 

Heeft u hier vragen over? Neem contact op met ons opket KCC, dit kan door te bellen naar 0229 - 25 87 58.  

 

Vacatures 

 

Bezorger magazijnonderdelen, Hoorn 

 
Wij zijn op zoek naar een fulltime bezorger voor een bedrijf op Hoorn 80. We zijn op zoek naar iemand die 

onderdelen wil bezorgen. Het gaat om fulltime werk. U moet goed Nederlands spreken omdat u het 

visitekaartje bent van het bedrijf en bij klanten thuis komt. 

 

Schoonmaakmedewerkers, Hoorn en omstreken 

 
We zijn op zoek naar diverse schoonmaakmedewerkers voor diverse objecten in de regio Hoorn e.o. 

Bent u in de ochtend en middag beschikbaar, neem dan contact met ons op! 

 

Winkelmedewerker, Hoorn 

Voor een slagerij in het centrum van Hoorn zijn we op zoek naar een winkelmedewerker voor 16-40 uur. De 

werkzaamheden bestaan uit het helpen van klanten, snijden van vleeswaren, maken van salades, het 

marineren van vlees, etc. 

Wat vragen we van u? 

• U bent klantvriendelijk 

• U bent gemotiveerd 

• U bent flexibel 

 

Huismeester/facilitair medewerker Winkelcentrum, Hoorn  

 
Voor ons winkelcentrum zijn wij op zoek naar een 'huismeester’ die stevig in zijn/haar schoenen staat. Naast 

technische klusjes kunt u ook kleine schoonmaakklusjes uitvoeren en bent u het gezicht van het centrum. 

Daar hoort een praatje met de winkeliers en klanten ook bij. Werktijden zijn tussen 12.00 en 20.00 uur. Uren 

en dagen in overleg. Ook in de weekenden. Eerste werkdag 3 oktober.  



 

Volg ons ook op Facebook: Facebook.com/werksaamwf 

Twitter: @werksaam | Instagram: WerkSaam.Westfriesland 

Wat vragen we van u? 

• Stevig in uw schoenen staan, u heeft ook 

weleens met mondige klanten te maken. 

• Klantvriendelijk 

• Technisch inzicht 

• Flexibel 

• Woonachtig in Hoorn 

 

Machineoperator procesindustrie, Zwaag 

Dit bedrijf produceert kwalitatief hoogwaardige vloeren en interieurtoepassingen. Als machine operator zorgt u 

ervoor dat de productiemachine zo efficiënt en effectief mogelijk blijft draaien waardoor de planning voor die 

machine behaald kan worden. U rapporteert aan de productieleider. Tijdelijk contract, mogelijk vast, 38 - 40 uur 

per week. 

Wat gaat u doen? 

• Instellen en zo nodig ombouwen van machines conform werkopdracht;  

• Toezien op tijdige en constante aanvoer van zaken als grondstoffen, halffabricaten en 

verpakkingsmaterialen;  

• Bedienen van machines gedurende het productieproces;  

• Controleren van de juiste werking van machines en de kwaliteit van de producten; 

• Registeren en documenteren van productiegegevens;  

• Verhelpen van kleine storingen;  

• Uitvoeren van klein onderhoud aan de machines;  

 

 

 

 

 

 
 

 

Geïnteresseerd in één van deze 

vacatures? 

Neem contact op via: 

matchmaker@werksaamwf.nl 


