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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

Uitbetaling vakantiegeld
Over uw uitkering reserveren wij vakantiegeld. Wij betalen dit vakantiegeld op 31 mei 2021 aan u
uit. In sommige gevallen kunnen wij dit niet volledig aan u uitbetalen.
Wat als er beslag is gelegd op de uitkering?
Als er door een deurwaarder vóór 1 januari 2021 beslag is gelegd op uw uitkering, kunnen wij het vakantiegeld
waarschijnlijk niet of niet volledig aan u uitbetalen. Wij moeten dit dan betalen aan de deurwaarder. Als de
deurwaarder na 1 januari 2021 beslag heeft gelegd, dan krijgt u wel het volledige vakantiegeld.
Wat als u een schuld bij WerkSaam heeft?
Ook als u een schuld heeft bij WerkSaam, kunnen wij het vakantiegeld mogelijk niet volledig aan u uitbetalen.
Het vakantiegeld gebruiken wij dan om deze schuld af te lossen. Als u alleen een geldlening aan ons terugbetaalt,
ontvangt u wel uw vakantiegeld.
Heeft u ook andere inkomsten?
Heeft u naast uw uitkering ook andere inkomsten waarover u vakantiegeld ontvangt? Dan brengen wij dit in
mindering op het vakantiegeld van uw uitkering. In totaal blijft u zo hetzelfde bedrag aan vakantiegeld
ontvangen.

Wilt u onze brieven testen?
Bij WerkSaam vinden we taal heel belangrijk. Wij helpen cliënten om de Nederlandse taal beter te
snappen. Daarnaast doen we er zelf ook veel aan om onze brieven en teksten zo duidelijk mogelijk
te maken.
We hebben de afgelopen jaren onze brieven in duidelijkere taal geschreven. Tenminste, dat vinden wij. Maar
vindt u dat ook?
Wij zoeken daarom taalliefhebbers die onze brieven en andere documenten willen lezen en ons laten weten wat er
beter kan. Wilt u ons hierbij helpen? Stuur dan een e-mail naar redactieteam@werksaamwf.nl.
Hartelijk dank!

Nieuws vanuit de Cliëntenraad
Maandag 3 mei 2021 hebben we weer een online vergadering gehad met de
cliëntenraad. Helaas is het door de corona voor ons nog steeds niet mogelijk om met
de gehele groep te vergaderen bij WerkSaam.
Op maandagavond 21 april 2021 was onze jaarlijkse scholing die 1 van onze leden georganiseerd had,
ook deze avond was net als vele in deze tijd een online scholing. We kregen uitleg van 2 inkomenscoaches
over de verschillende werkzaamheden van de diverse coaches binnen WerkSaam.
Iedereen was zeer tevreden over de goede uitleg deze avond. En onder het genot van een heerlijke smulbox,
die werd rond gebracht naar onze leden voor deze avond, was het een zeer geslaagde avond.
Dank jullie wel.
Tijdens onze vergadering van 3 mei kwamen diversen agendapunten aan de orde. De 3
belangrijkste punten van deze avond willen wij met jullie delen:
1. In de volgende vergadering van 31 mei ’21 krijgen we een uitleg van de manager Planning & Control
over de concept begroting van 2022.
2. Willen de mensen die gedupeerd zijn door de kinderopvangtoeslag zich A.U.B aanmelden bij de
inkomenscoach van WerkSaam.
3. Het gesprek over De meetlat van de cliëntenraad is “ Klare Taal “
Klare Taal staat voor de cliëntenraad hoog bij ons op de meetlat. Omdat wij het zeer belangrijk vinden dat u
brieven kunt lezen en begrijpen waar het over gaat. Een mooie simpele omschrijving van klare taal van 1 van
onze leden: Klare taal is : Helder, Duidelijk en Makkelijk. Dus te begrijpen voor iedereen.
Tenslotte willen wij namens de Cliëntenraad WerkSaamWF zeggen hoe trots we zijn op WerkSaam en alle
mensen die werken binnen deze organisatie. Vooral hoe het is gegaan het afgelopen jaar met alle Corona
maatregelen.
Tenslotte:
Nieuwe leden en ideeën zijn en blijven welkom. Laat het ons weten via de e-mail:
clientenraad@werksaamwf.nl
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WerkSaam café weer open vanaf 27 mei
Het WerkSaam café in Hoorn is vanaf donderdag 27 mei weer open voor bezoekers.
Tijdstip: elke donderdag van 13.00 - 15.00 uur
Locatie: WerkSaam Westfriesland, Dampten 26, Hoorn
Wij werken alleen op afspraak. U kunt zich voor het WerkSaam café aanmelden via onze website
www.werksaamwf.nl/cafe.

Ghassan timmert er op los
Jim Leidelmeijer is eigenaar van Capulus Uitvaartkisten. Dit bedrijf levert uitvaartkisten aan
uitvaartondernemingen en bestaat al meer dan 10 jaar.
Een paar maanden geleden begonnen ze ook met het zelf produceren van uitvaartkisten. Zij doen dit in
opdracht van kisten-fabrikant Unigra. Unigra is koploper waar het gaat om de productie van uitvaartkisten in
Nederland. Capulus zet vanuit hun productielocatie in Zwaag uitvaartkisten in elkaar.
Capulus kwam met Bas van Velzen, adviseur werkgeversdiensten bij WerkSaam in contact. Bas heeft er
samen met coach Sandra Nan voor gezorgd dat cliënten van WerkSaam bij Capulus aan de slag konden. Dat
begon met het in kaart brengen van de werkzaamheden. In het werk is het belangrijk dat iemand veel van
dezelfde handelingen kan verrichten en dit ook leuk vindt. De Nederlandse taal is in eerste instantie minder
belangrijk. Daar wil Capulus in investeren. En dus kan dit werk prima gedaan worden door bijvoorbeeld
nieuwkomers.
Zo heeft Jim nieuwkomer Ghassan in dienst genomen.
Ghassan had een uitkering van WerkSaam en sinds deze
maand heeft hij een contract bij Capulus. Hij werkt hier
nu 3 maanden. Ghassan is 4 jaar geleden vanuit Syrië
naar Nederland gekomen. Hier woont hij met zijn vrouw
en 4 kinderen.
Jim: “We hebben al snel besloten om Ghassan een
arbeidscontract aan te bieden. De kwaliteit van zijn werk
is goed en hij is heel betrokken. We werken nu aan het
optimaliseren van het werktempo. We proberen Ghassan ook te helpen met de Nederlandse taal. Elke dag
schrijven we 5 woorden op het bord in de kantine die we samen leren. Ook hebben we een werkinstructie
voor Ghassan gemaakt. Deze is in het Nederlands en eronder staat de tekst vertaald in het Arabisch”.
Ghassan: ”In Syrië heb ik alleen de basisschool gevolgd. Ik heb hier al veel geleerd en hoop bij Capulus nog
heel veel meer te leren. Ook wil ik de Nederlandse taal beter leren. Dat is wel belangrijk om goed te
functioneren in de maatschappij. Ik heb veel werkervaring opgedaan in Syrië, maar bijna elke werkgever in
Nederland wil dat je de Nederlandse taal goed beheerst en diploma’s hebt. Dat is wel een belemmering.
Gelukkig gaf Capulus mij een kans. Daar ben ik ze enorm dankbaar voor. Samen gaan we hier een mooi
bedrijf van maken. We lunchen hier bij Capulus elke dag samen en dan probeer ik ook Nederlands te praten.
Ze helpen me hartstikke goed. We zijn net familie van elkaar”.
Tips/advies
Ghassan: “Zorg ervoor dat je goed de Nederlandse taal leert. Dit is echt belangrijk in een baan”.
Jim: “Werkgevers moeten zich wel realiseren dat het veel tijd kost om cliënten met een afstand tot de
arbeidsmarkt te begeleiden. Maar wij zijn heel blij met Ghassan en zijn blij dat wij op deze manier een
steentje bij kunnen dragen om iemand te kunnen helpen. En wij leren ook weer van Ghassan. Zo kan ik u
vertellen dat ik inmiddels gek ben op Makdous. Een vegetarisch Arabisch recept met aubergines”.

Actuele vacatures
Gastheer/gastvrouw of beveiligingsmedewerker op Schiphol
Op dit moment bieden wij jou de unieke kans om aan de slag te gaan als gastheer/-vrouw of Luchthaven
Beveiliger op Schiphol. Als gastheer/-vrouw volg je een 4 uur durende cursus en ga je gelijk aan de slag.
Wil je een diploma behalen? Ook dat kan! Door werken en leren te combineren word je opgeleid tot gediplomeerd
beveiliger.
Werkzaamheden: Je gaat werken als gastheer/gastvrouw. Je ontvangt passagiers en heet deze welkom.
Of je gaat werken als beveiliger en helpt mee om de luchthaven veilig te houden.
Functie-eisen: Omdat de meeste vluchten vroeg in de ochtend vertrekken, ben je al vroeg aan het werk. Je
start om 02.45 uur. Eigen vervoer is dus noodzakelijk. Vanwege de vele internationale reizigers beschik jij over
basiskennis van de Engelse taal. Je bent enthousiast, klantvriendelijk en gastvrij én je kan een VOG (verklaring
van goed gedrag) laten zien. Naast een mooie beleving is veiligheid tenslotte hoogste prioriteit op Luchthaven
Schiphol.
Geïnteresseerd in bovenstaande vacature? Neem dan contact op met Bianca Vriend of Anne van Leeuwen via
e-mail: bianca.vriend@werksaamwf.nl of anne.vanleeuwen@werksaamwf.nl
Productiemedewerker bij een Bakkerij
Wij zijn op zoek naar productiemedewerkers voor een bakkerij in Avenhorn.
Werkzaamheden: Binnen de bakkerij werk jij mee aan een van de productielijnen binnen het proces.
In de bakkerij worden broden gebakken, maar eerst worden er vele stappen doorlopen voor een brood klaar is.
De grondstoffen worden gemengd, dit is natuurlijk voor ieder type brood een ander proces. Verdelen, rijzen,
bakken, koelen, verpakken en klaarzetten voor transport naar de winkel waar het brood in de schappen komt.
Functie-eisen: Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal. Je bent in bezit van eigen vervoer. Je
vindt het geen probleem om in ploegendiensten te werken.
Geïnteresseerd in bovenstaande vacature? Neem dan contact op met Mats Fokker via e-mail:
mats.fokker@uwv.nl
Medewerkers fastfoodrestaurant
Wij zijn op zoek naar medewerkers voor diverse functies bij een fastfoodrestaurant in Hoorn.
Werkzaamheden: Het bereiden van producten in de keuken en in het McCafé. Kassawerkzaamheden. Opnemen
van bestellingen en het uitserveren van bestellingen. Schoonmaakwerkzaamheden.
Functie-eisen: Je bent in het bezit van eigen vervoer zoals een auto of fiets om op het werk te komen. Je bent
enthousiast en kunt goed samenwerken.
Geïnteresseerd in bovenstaande vacature? Neem dan contact op met Bianca Vriend via e-mail:
bianca.vriend@werksaamwf.nl
Schoonmaakmedewerkers
Voor een schoonmaakbedrijf gevestigd in Zwaag zoeken wij diverse ervaren schoonmaakmedewerkers.
Werkzaamheden: Schoonmaken bij diverse opdrachtgevers in en rond Hoorn.
Functie-eisen: Je hebt ervaring als schoonmaakmedewerker. Je bent flexibel inzetbaar en je hebt een rijbewijs.
Overige: Werktijden zijn totaal uiteenlopend. Het kan zijn dat je start om 6.00 uur in de ochtend, maar dat kan
ook aan het einde van de middag/ begin avond zijn.
Geïnteresseerd in bovenstaande vacature? Neem dan contact op met Bianca Vriend of Anne van Leeuwen via
e-mail: bianca.vriend@werksaamwf.nl of anne.vanleeuwen@werksaamwf.nl

Medewerkers schoonmaak vakantiepark
Voor een nieuw te openen vakantiepark zijn wij op zoek naar 4 medewerkers schoonmaak.
Werkzaamheden: Je bent verantwoordelijk voor de schoonmaak van de vakantiewoningen op het park.
Functie-eisen: Je hebt ervaring als schoonmaakmedewerker. Je bent gemotiveerd en je beheerst de
Nederlandse en Engelse taal goed.
Overige: De functie is voor 10-12 uur per week maar mogelijk kan dit in de toekomst worden uitgebreid met
meer uren. Bij gebleken geschiktheid is het ook mogelijk om door te stromen naar zoneleider. Je bent dan
controleur en houdt toezicht op de schoonmaakmedewerkers.
Geïnteresseerd in bovenstaande vacature? Neem dan contact op met Bianca Vriend of Anne van Leeuwen via
e-mail: bianca.vriend@werksaamwf.nl of anne.vanleeuwen@werksaamwf.nl
Verkoopmedewerker tankstation
Voor twee tankstations in Hoorn zijn wij op zoek naar zelfstandige verkoopmedewerkers voor 24 uur of 16 uur
per week.
Werkzaamheden: Je rekent brandstof en andere producten zoals snoep en drankjes af aan de kassa. Het
werken aan de kassa wissel je af met werken in de Bakery of de shop. Je zorgt er voor dat de shop, toiletten en
het buitenterrein schoon en verzorgd uitzien. Je houdt de voorraden bij en vult alle producten in de shop aan. Je
ontvangt leveranciers en binnenkomende goederen. Ook zijn er administratie werkzaamheden die je verricht.
Functie-eisen: Je bent enthousiast, je bent gastvrij en je beheerst de Nederlandse taal goed. Je bent flexibel en
je bent in het bezit van een rijbewijs en een auto.
Overige: Je bent flexibel inzetbaar en in te plannen op wisselende diensten van 6.00 uur in de ochtend tot 14.30
uur en van 14.30 uur tot 22.00 uur in de avond. Je vindt het geen probleem om ook in het weekend te werken.
Geïnteresseerd in bovenstaande vacature? Neem dan contact op met Margriet Bogaard of Anne van Leeuwen
via e-mail: margriet.bogaard@uwv.nl of anne.vanleeuwen@werksaamwf.nl
Alleskunner horeca
Voor een restaurant in de haven van Medemblik zijn wij op zoek naar echte alleskunners. We zijn op zoek naar
iemand met horeca-ervaring die alles aan wil pakken.
Werkzaamheden: Je hebt diverse taken. Van afwashulp tot keukenhulp en in de bediening. Maar schoonmaken
van het restaurant behoort ook tot je taken als je even niets te doen hebt.
Functie-eisen: Goede beheersing van de Nederlandse taal is belangrijk. Daarnaast ben je in het bezit van eigen
vervoer om in Medemblik te kunnen komen i.v.m. zeer wisselende werktijden.
Geïnteresseerd in bovenstaande vacature? Neem dan contact op met Anne van Leeuwen via e-mail:
anne.vanleeuwen@werksaamwf.nl

UWV organiseert op 9 juni: Maak werk van uw talent!
Door de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt is het een uitdaging een baan te vinden.
Uzelf durven laten zien en vermelden wat u goed kunt vergroot uw kans op werk. Dit inspirerende online event
is erop gericht om u inzicht te geven in uw talenten en vaardigheden. Tijdens het evenement krijgt u
praktische tips voor uw zoektocht naar werk. Het wordt niet alleen een nuttig, maar ook een leuk event, met
muziek en inspirerende en verrassende sprekers, zoals Ali B. De uitzending staat onder leiding van Harm
Edens, onder andere bekend van het televisieprogramma ‘Dit was het nieuws’.
Geef u snel op via de website: www.werk.nl. U kunt het vinden onder evenementen.
Volg ons ook op Facebook: Facebook.com/werksaamwf
Twitter: @werksaam | Instagram: WerkSaam.Westfriesland

