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WerkSaam in Corona-tijd 
 
Ook bij WerkSaam merken we de gevolgen van de Coronacrisis goed. Wie thuis kan werken, doet dat. 

Medewerkers die ziek zijn en medewerkers met een kwetsbare gezondheid blijven ook thuis. Daarin 

nemen we geen enkel risico. 

 

Ook hebben we alle groepsbijeenkomsten geannuleerd en gesprekken tussen coaches en cliënten vinden 

voornamelijk telefonisch plaats. Natuurlijk gaan alle werkzaamheden voor het verstrekken van uw uitkering 

gewoon door. Daarvoor zijn we telefonisch ook de hele dag bereikbaar.  

 

Leerwerkbedrijven blijven open 

Veel organisaties maken in deze tijd de afweging om wel of niet open te blijven. Wij krijgen hier ook vragen over. 

Externe afspraken gaan niet door. Niet met cliënten, maar ook niet met leveranciers of (zakelijke) relaties. Een 

andere afweging die we maken is het open houden van onze leer-werkbedrijven. We bespreken dit dagelijks met 

ons crisisteam. We werken hier in grote groepen. Soms buiten, zoals met de post of in het groen. Daar lopen we 

minder risico, omdat de social distance (minimale afstand van 1,5 meter) goed uitvoerbaar is. Daarnaast werken 

veel mensen in ons pand, in het naaiatelier of bij de afdeling Verpakken. De medewerkers die kunnen werken zijn 

over het algemeen gebaat bij het hebben van structuur.  

 

Medewerkers met psychische, verslavings- of verstandelijke problemen willen juist vaak aan het werk blijven. Zij 

krijgen nog grotere problemen als ze, zonder begeleiding, thuis komen te zitten. Daar voelen wij ons 

verantwoordelijk voor. Een andere afweging is die van de klant. Eén van onze belangrijkste opdrachtgevers valt 

in de categorie Vitaal: de levensmiddelenbranche. Daar is het nu drukker dan ooit. En die hebben alle hulp die er 

is, hard nodig. Ook daar voelen wij ons verantwoordelijk voor.  

 

Daarom hebben wij besloten om onze leerwerkbedrijven zo lang als mogelijk open te houden. Natuurlijk houden 

we ons aan de minimale afstand van 1,5 meter tussen 2 personen. En nemen we de andere gangbare hygiëne 

maatregelen. Elke dag bekijken we opnieuw wat wel en wat niet gaat. We hopen zolang mogelijk door te kunnen. 

In ieders belang dus.  

 

 

Op de volgende bladzijde leest u alle maatregelen nog een keer op een rijtje: 

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 



 

 

 WerkSaam sluit de deuren voor publiek;  

 Wilt u naar WerkSaam komen om uw inkomstenformulier of een loonstrookje in te leveren? Doe dit dan in 

de brievenbus bij onze hoofdingang. Deze legen we meerdere keren per dag.  

 De telefonische bereikbaarheid breiden we uit. We zijn bereikbaar van 08.00 tot 17.00 uur via 0229-

258758. Houd wel rekening met een mogelijk langere wachttijd; 

 Afspraken met WerkSaam gaan telefonisch of digitaal; 

 Groepsbijeenkomsten, zoals trainingen, WerkSaam café of bemiddelingsgroepen gaan niet door; de 
trainingen van de WerkSaam Campus vinden vanaf week 17 online plaats.  
 

 Het inloopspreekuur van het Jongerenloket is ook telefonisch of per e-mail via 06 – 11 39 38 18 / 

jongerenloket@hoorn.nl.  

  

De maatregelen gelden in elk geval tot 28 april 2020. Op Koningsdag 27 april 2020 , Bevrijdingsdag 5 mei 2020, 

Hemelvaartsdag 21 mei 2020 en de dag na Hemelvaartsdag 22 mei 2020 zijn wij dicht. U kunt ons dan niet 

telefonisch of per e-mail bereiken. 

 

Voor evenementen geldt dat deze tot 1 juni 2020 niet doorgaan. Als er nieuwe maatregelen komen, informeren 

we u via de website en onze sociale media-kanalen.  

 

* U kunt veel zaken via onze website regelen, zoals het doorgeven van uw inkomsten of andere wijzigingen. Dat 

kan via www.werksaamwf.nl/mijnwerksaam. 

 

Huurbevriezing 
 
Op 1 juli 2020 worden de huurprijzen geïndexeerd. Dit betekent dat de huur omhoog gaat. In 2019 is 

er een Sociaal Huurakkoord gesloten om ervoor te zorgen dat woningen betaalbaar blijven. Om dit te 

realiseren kan er huurbevriezing worden aangevraagd bij de woningcorporaties. 

 

Huurbevriezing betekent dat uw huur niet verhoogd wordt. U heeft mogelijk recht als u een laag inkomen heeft 

en een huur boven de ‘aftoppingsgrens’. Die is € 619,01 per maand voor één- en tweepersoonshuishoudens en  

€ 663,40 per maand voor huishoudens van 3 of meer personen. 

 

Er wordt per aanvraag maatwerk geleverd. Er zal naar de volgende punten worden gekeken: 

• Het aantal personen in het huishouden;  

• Het inkomen;  

• De (netto) huurprijs van de woning waarin u woont.  

 

Bij de berekening van het huishoudinkomen wordt uitgegaan van het geregistreerde inkomen dat de 

Belastingdienst gebruikt. Op uw aanslag heet dit het verzamelinkomen. 

 

Een voorbeeld: 

Een huishouden van 2 personen heeft een inkomen van € 20.000, - per jaar. De kale huur van de woning is  

€ 630,,- per maand. Dit is hoger dan de voor dit huishouden geldende (lage) aftoppingsgrens van € 619,01,- per 

maand in 2020. Daardoor komt dit huishouden in aanmerking voor huurbevriezing per 1 juli. Het huishouden doet 

daarvoor een verzoek en de woningcorporatie bevriest de huurprijs, na controle van de benodigde gegevens. 

 

U kunt vanaf eind april 2020 een aanvraag huurbevriezing indienen bij uw woningcorporatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

In deze Corona-tijd ziet het dienstverlening van WerkSaam er op onderdelen anders uit. Zo voeren wij 

de Tozo uit. De Tozo is de tijdelijke overbruggingsregeling voor ZZP’ers en zelfstandig ondernemers. 

Wij geven u met dit artikel een kijkje in onze keuken. Hoe gaat zoiets in zijn werk? En voor welke 

uitdagingen komen we te staan?  

 

17 maart werd de regeling bekend gemaakt. De dag erna belden er al 126 zelfstandigen. Dat leek toen veel, 

maar het werden er steeds meer. Sinds 26 maart kunnen ondernemers een aanvraag doen. In een week tijd 

hebben zich meer dan 2400 zelfstandig ondernemers gemeld. Zoals gezegd: we staan voor een flinke uitdaging! 

 

Waar er normaal 2 tot 3 collega’s aan de slag zijn met de aanvragen van zelfstandigen (zo’n 10 per maand) werd 

al direct duidelijk dat dat er meer moesten worden. Eerst werden de inkomenscoaches, die normaal de 

uitkeringsaanvragen van de bijstand verwerken, ingezet. Maar al snel ook collega’s die niet bij deze afdeling 

werken. Iedere zelfstandige die zich meldde belden we terug. De boodschap was in het begin nog: “Wij hebben 

ook de berichten in de media gezien. Dat is wat wij nu weten. We verwachten dat we eind deze week, of begin 

volgende week meer weten. Dan bellen we u opnieuw.” Zonder uitzondering reageerde iedereen begripvol op 

deze boodschap.  

 

Gaandeweg de week werd wel duidelijk dat de eerste dag pas het begin was. We belden iedereen terug. 

Ondertussen werd er door collega’s heel hard gewerkt aan een werkproces en een mogelijkheid om aanvragen te 

kunnen doen. 

 

Op 26 maart kwam er een formulier online en konden ondernemers een aanvraag indienen. In no time kwamen 

er meer dan 1.000 aanvragen Tozo binnen bij WerkSaam. Inmiddels zitten we al op meer dan 3.000 aanvragen. 

En nu staan we weer voor de uitdaging om alle aanvragen te beoordelen en af te handelen. Ook hierbij helpen 

collega’s mee van allerlei afdelingen. Op dit moment is het alleen mogelijk om voorschotten te verstrekken. Die 

worden in grote getale verstrekt. Zodat de ondernemer gewoon zijn boodschappen kan doen. 

 

Ook zijn de eerste zelfstandig ondernemers al aan het werk in loondienst. Er zijn namelijk nog steeds wel 

vacatures in sectoren waar het werk gewoon doorgaat.   

 

Even snel op kantoor overleggen met collega’s is er in deze tijd niet bij. Ook wij werken zoveel mogelijk vanuit 

huis. Maar we doen ons werk wel graag en met veel enthousiasme. De Saamhorigheid is enorm bij WerkSaam!  

 

Wilt u meer weten over Tozo? Kijk dan even op onze site: https://www.werksaamwf.nl/ondernemers 

De Tozo…. Omgaan met meer dan 3.000 aanvragen in 3 weken! 
 

Een kijkje in de keuken bij WerkSaam… 

 

  



 

Persoonlijk contact tussen coach en cliënt gaat door 
 
De Corona crisis zorgt er voor dat onze arbeidscoaches op een andere manier contact hebben met 

cliënten. Sommige leer-werktrajecten gaan nog door. Maar om besmetting te voorkomen kiezen 

we ervoor om geen grote groepen te laten starten in ons leer-werkbedrijf. 

 

Waar er normaal gesproken veel persoonlijk contact was tijdens een 1-op-1 gesprek, tijdens 

bemiddelingsgroepen of in het WerkSaam Café, gaat het contact nu via telefoon, WhatsApp of e-mail. Dat 

doen we met cliënten en met onze medewerkers van de sociale werkvoorziening die momenteel thuis zitten.  

 

In veel sectoren is het nu lastig werk te vinden, maar er liggen ook kansen in andere sectoren, zoals de land- 

en tuinbouw. Daar helpen we u graag bij. En dat doen we bijvoorbeeld ook met jongeren die zich, door de 

Coronacrisis in een veel groter aantal, bij ons melden. Vanuit het Jongerenloket hebben we actief contact met 

deze jongeren. Zodat ze aan het werk kunnen in branches waar nog wel werk is.  

 

Heeft u zelf behoefte aan contact met uw coach? U kunt natuurlijk ook altijd zelf contact opnemen via ons 

Klant Contact Centrum, 0229-258758 of via het mobiele nummer / e-mail van de coach. 

Online trainingen via de WerkSaam Campus 

 
Op het moment dat Corona ons land in de greep kreeg, kwamen ook de  

trainingen van WerkSaam stil te liggen. 

 

Sommige cliënten van WerkSaam waren net begonnen aan de training  

Empowerment. Of ze zaten in de training Leren Solliciteren. Anderen volgden de  

training Nederlandse basissollicitatievaardigheden of Taal op de werkvloer  

(Nederlandse spreekvaardigheden). 

 

De WerkSaam Campus heeft niet stil gezeten. We hebben de afgelopen periode hard gewerkt om de trainingen 

op een andere manier aan te bieden. Namelijk via een livestream, video-opname en een live-videogesprek.  

Voor elke training zetten we het meest geschikte online instrument in.  

 

De cursisten krijgen hier uitleg over en ook ontvangt iedere deelnemer hiervoor een persoonlijke uitnodiging. 

 

Heeft u vragen aan de WerkSaam Campus? Stel ze gerust aan ons. Dat kan via  e-mail naar 

campus@werksaamwf.nl. 

 



 

Volg ons ook op Facebook: Facebook.com/werksaamwf 

Twitter: @werksaam | Instagram: WerkSaam.Westfriesland 

Actuele vacatures 
Oogstmedewerkers 

Boeren en tuinders zoeken hulp van publiek om voedselvoorziening zeker te stellen. De website 

werkenindelandentuinbouw.nl werkt als een soort prikbord. Werkgevers die een tekort aan werknemers hebben 

en werkgevers die werknemers beschikbaar hebben kunnen zich hier melden. 

 

Meer informatie hierover kun je vinden op de website: https://www.werkenindelandentuinbouw.nl/ en op de  

website www.helponsoogsten.nl 

 

Distance controllers 

Tijdens deze functie is het de bedoeling dat je op afstand de temperatuur van bezoekers meet. Dit doe je door 

middel van een laser die je op je hoofd bevestigd krijgt.  

Als je constateert dat iemand een verhoogde temperatuur heeft, moet je die persoon doorverwijzen naar de arts 

die daar aanwezig is.  

 

Daarnaast zorg je er voor dat mensen op de wandelpaden binnen in het complex hun afstand behouden. Alle 

regels van het RIVM worden scherp bewaakt. Op de wandelpaden moet er extra controle komen. 

De werktijden zijn vanaf 6 uur of 7 uur in de ochtend. De einde van de werkdag is tussen 16.00 - 18.00 uur. 

Basiskennis van Engels is vereist. Je dient ook in het bezit te zijn van een VCA. 

 

Indien je interesse hebt in deze vacature, dan kun je contact opnemen met Bianca Vriend op telefoonnummer 06-

30408648 

 

Industrieel schoonmaker 

Functie-eisen: Je hebt enige ervaring en bent in het bezit van VCA of bereid deze op korte termijn te halen. 

De functie is in Lutjebroek en is voor 30 uur per week. De werktijden zijn maandag t/m vrijdag van 07.00 uur tot 

± 13.00 uur. 

Heb je interesse of wil je meer weten? Neem dan contact op met Thijs Barsingerhorn op telefoonnummer 06-

10512390 of per e-mail thijs.barsingerhorn@werksaamwf.nl 

Schilders 

Heb jij ervaring met schilderwerkzaamheden en ben je fulltime beschikbaar? Neem dan snel contact op met Thijs 

Barsingerhorn op telefoonnummer 06-10512390 of per e-mail thijs.barsingerhorn@werksaamwf.nl 

 

Schoonmakers 

Het gaat om het schoonmaken van trappenhuizen in diverse panden in Hoorn. Enige affiniteit met het 

schoonmaak vak is gewenst. 

Schoonmaakspullen zijn ter plekke aanwezig.  

De parttime functie is beschikbaar vanaf 1 april 2020. 

Wil je hier meer over weten of heb je interesse? Neem dan contact op met Thijs Barsingerhorn op 

telefoonnummer 06-10512390 of per e-mail: thijs.barsingerhorn@werksaamwf.nl 
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