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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.

‘Het zijn geen scheepsbouwers, maar ze bouwen wel een boot’

Kennismaken met techniek, gewoon door aan de slag te gaan
Vaker al deelden we mooie verhalen en resultaten bij Clean2Anywhere. Nu is er opnieuw iets
bijzonders aan de gang. Nieuwe mogelijkheden voor werkgevers op zoek naar personeel.
Clean2Anywhere biedt cliënten die vaak al langere tijd buiten het arbeidsproces staan een plek om te
ontdekken waar ze goed in zijn. Gewoon door aan het werk te gaan. En wat voor werk, het gaat niet om het
eerste beste doorsnee baantje. Nee: van afvalplastic worden 17e eeuwse werkboten gebouwd. Vanuit
WerkSaam bemiddelen en coachen we, de veelal jonge cliënten. Inmiddels hebben van de 15 cliënten 6
betaald werk, 3 gaan een opleiding doen en de rest maakt stappen in hun ontwikkeling.
Geen technisch verhaal
Vandaag treffen we Edwin ter Velde in de
werkplaats met een klein team, aandachtig en
enigszins opgewonden. Ook aanwezig: Barend
Schermer en Jos Reus van Schermer
Installatietechniek. Wat gaat hier gebeuren?
‘Vandaag wordt hier een buigoven in gebruik
genomen,’ vertelt Edwin. ‘Aan Clean2Anywhere
gedoneerd door Schermer Installatietechniek.’
Met de buigoven gaat het bouwen van de
werkboten veel makkelijker. Het is een machine
waarin de plastic spanten verhit en gebogen
kunnen worden. Installatietechniek, buigoven.
Wordt dit een technisch verhaal? Nee hoor, zeg
maar liever: een talentenverhaal.
Barend vertelt hoe de samenwerking van Schermer met Clean2Anywhere tot stand kwam. ‘Wij zijn als bedrijf
altijd betrokken bij maatschappelijke lokale initiatieven en zo kwam ik afgelopen juni bij Clean2Anywhere op
de werf kijken. Edwin maakte mij direct enthousiast en zoog me mee in zijn aanpak en visie. Via duurzame
acties werkt hij aan een circulaire maatschappij, waarbij hij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt laat
ontdekken waar hun kracht, plezier en talent zit.’ Edwin vertelde dat hij behoefte had aan een buigoven voor
de productie van de materialen voor de schepen. Barend hoefde niet lang na te denken: ‘Ik wilde graag de
kennis en apparatuur van Schermer inzetten voor de bouw van deze boten. Met de buigoven is
Clean2Anywhere geholpen aan een goed stuk gereedschap.’

What’s in it for Schermer zelf?
Natuurlijk weten we dat de technieksector gigantisch veel handjes nodig heeft. De buigoven is geen
ingewikkeld apparaat: ermee om leren gaan, is geen rocket science. ‘Maar het kan wel een mooie
kennismaking zijn met het vak’, zegt Barend. ‘Wanneer je zo’n buigoven in een spannende context zet zoals
de bouw van een boot, staan er opeens allerlei mensen omheen. Als je daarmee een paar mensen enthousiast
kan maken, dan is dat mooi meegenomen.’
Techniektalent ontdekken
Vanuit WerkSaam juichen we deze samenwerking en
aanpak van harte toe. Eerder al is Schermer in
samenwerking met WerkSaam gestart met onderhoud
van de groenvoorziening van het bedrijfspand. Nu is er
een manier gevonden om op een laagdrempelige
manier te ontdekken of mensen techniektalent hebben.
Het zou fantastisch zijn als dat er toe zou leiden, dat
cliënten daardoor zelfs door zouden kunnen stromen
naar een baan.

Een succesverhaal over talenten van cliënten tijdens de uitvoering van de Tozo

Van bijstand ontvangen naar bijstand verstrekken
Van crisis …
Door de coronacrisis en de financiële problemen waarmee zelfstandig ondernemers te maken kregen, kwamen
bij WerkSaam opeens veel meer aanvragen binnen dan gebruikelijk. Hoe konden we zorgen voor een tijdige
en goede verwerking en afhandeling van deze aanvragen?
… naar kans
We besloten een aantal van onze cliënten op te leiden en
aan ons team toe te voegen. Teamleider Sabina de Reus:
‘Kijken naar wat mogelijk is, mensen een kans geven.
Dat is waar WerkSaam voor staat en dat is wat op dat
moment nodig was.’ In mei 2020 zijn 10 cliënten, 1 Tozoaanvrager en 2 stagiaires van WerkSaam opgeleid. Bij
WerkSaam zelf. Zij leerden over de inhoud van de
regelgeving, hun administratieve taak en het
computerprogramma waarmee ze gingen werken.
Vervolgens startten zij met hun nieuwe baan: het afhandelen van de aanvragen voor de Tozo.
‘Kijken naar wat mogelijk is, mensen een kans geven’
Win-Win-Win
Dat betekende dat de aanvragen sneller verwerkt konden worden, de uitkeringslasten van WerkSaam lager
werden en het állerbelangrijkst, dat de cliënten een betaalde baan hadden. Het idee was: als deze klus is
geklaard, zijn hun kansen op de arbeidsmarkt groter.

Een lange lijst van talent en ontwikkeling
Inmiddels hebben we prachtige bewijzen en voorbeelden dat cliënten heel veel talenten bezitten. Neem
Monique (44), die na de Tozo-klus in september 2021 kon starten als medewerker op de WerkSaam-afdeling
Terugvordering & Verhaal. Ze is meteen fulltime aan de slag gegaan. Ook Frank (48) kon zich dankzij de tozoklus heel goed ontwikkelen. Hij zette zich in als consulent Ondernemersblok/Bbz en zijn kwaliteiten werden
gezien. ’Een topper!’, aldus Sabina.
Monique: ‘Ik ben trots dat ik deze
kans heb gegrepen en dat deze stap
en ervaring nu wordt beloond met
een contract. Ik voel me als een vis
in het water.’

Frank: ‘Ik kan mijn persoonlijke
ervaring als ondernemer inzetten
en ik denk dat dat mijn kracht is.’
O’Dain (30) bleek tijdens de tozo-werkzaamheden een talent in analyse van bestanden en data. O’Dain: ‘Door
mijn werk voor de tozo-klus werd mijn talent gezien. Ik ben blij en trots met mijn baan op de afdeling
Planning & Control.’ Naast Monique, Frank en O’Dain boekten veel meer cliënten succes. Twee cliënten
rondden hun opleiding af, de één met een scriptie over Tozo – zij kreeg een contract als jongerencoach. De
ander werd ‘weggekaapt’ door gemeente Utrecht, maar is vanaf 1 november 2021 weer gestart bij
WerkSaam, op de afdeling Terugvordering & Verhaal. Twee andere cliënten startten als consulent
Ondernemersblok/Bbz. Nog weer een andere cliënt kreeg een contract bij Gemeente Rotterdam met een
interne opleiding tot Inkomenscoach, met baangarantie. En twee cliënten startten als medewerker Tozouitkeringsadministratie.
O’Dain: ‘Door mijn werk voor de tozo-klus werd mijn talent gezien.
Ik ben trots op mijn baan op de afdeling Planning & Control.’
Bent u na het lezen van deze verhalen geïnspireerd? Neem contact op met uw coach en samen kijken we wat
voor u een succesverhaal kan zijn.

Kom naar de chauffeurswervingsdag
20 november 2021: Peereboom Touringcars De Goorn
Maak kennis met het chauffeursvak tijdens de chauffeurswervingsdagen van Gebo Tours!
Peereboom Touringcars is onderdeel van Gebo Tours. U kunt rijden in een touringcar, praten met
ervaren chauffeurs over het vak en erachter komen wat het echt is om touringcarchauffeur te zijn.
Als u kiest voor een opleiding van Gebo Tours tot touringcarchauffeur bent u verzekerd van een
baan!
Locatie Peereboom - De Goorn
Zaterdag 20 november
9:00 uur tot 15:30 uur
Schrepel 26 – De Goorn
Kijk voor meer informatie op www.gebotours.nl/wervingsdag

Aangepaste bereikbaarheid i.v.m. Corona
In navolging op de landelijke afspraken rondom het Coronavirus, treft WerkSaam een aantal
aangepaste maatregelen. De informatie op deze pagina is aangepast na de persconferentie van 2
en 12 november 2021 en gaan in per 15 november 2021.
Open op afspraak
Onze dienstverlening kan doorgaan. Re-integratietrajecten binnen onze leer-werkbedrijven gaan ook gewoon
door. U kunt ons bellen van 9.00 tot 17.00 uur. Verder werken wij op afspraak, zowel in de ochtend als in de
middag. Bent u van plan om naar WerkSaam toe te komen? Dan adviseren we u altijd eerst contact met ons
op te nemen of maak een afspraak met uw coach. De coach is niet de hele week op kantoor aanwezig, met
een afspraak weet u zeker dat deze aanwezig is. Het WerkSaam Café is in Hoorn ook op afspraak geopend.
Het dragen van een mondkapje is verplicht in de centrale hal bij de receptie. Als u een afspraak heeft en naar
WerkSaam toekomt, belt u als u voor het pand staat met uw coach/contactpersoon. Onze medewerker haalt u
dan op. Krijgt u uw coach/contactpersoon niet te pakken, drukt u dan op de intercom (rechts van de
hoofdingang). Ook als u in de middag naar WerkSaam toekomt om gebruik te maken van een openbare
computer, of om een kopie te maken, dan vragen we u ons van tevoren even te bellen voor het maken van
een afspraak (0229-258758).
Jongerenloket
Bij het inloopspreekuur van het Jongerenloket is op maandag-, dinsdag- en woensdagmiddag van 13.00 tot
16.00 uur weer vrije inloop mogelijk bij Grote Noord 20 in Hoorn. In Stede Broec (Bovenkarspel) op woensdag
van 13.00 tot 16.00 uur: Stationslaan 2. Ook zijn zij telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag
tussen 13.00 uur en 16.00 via 06-11 39 38 18. Daarnaast via e-mail: jongerenloket@hoorn.nl
Inkomstenformulier of loonstrookje inleveren
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 wij meerdere keren per dag.
Verder hanteren wij nog steeds onze hygiëne maatregelen en stellen wij u een aantal vragen voor u naar
WerkSaam komt.
Hygiëne maatregelen:
•

Bij de receptie en in de spreekkamers zijn flexibele schermen geplaatst.

•

In de centrale hal staat desinfecterende handgel. Deze moet u gebruiken bij binnenkomst.

•

Het dragen van een mondkapje is verplicht in de centrale hal bij de receptie.

•

Na elke afspraak maken wij de spreekkamers schoon.

•

In de wachtruimte is het speelgoed voor de kinderen en folders/tijdschriften weggehaald.

Vragen aan bezoekers van WerkSaam
Wij willen graag dat u eerst antwoord geeft op de volgende vragen voordat u naar WerkSaam komt
•

Heeft u nu Corona?

•

Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met Corona?

•

Bent u genezen van Corona korter dan 2 weken geleden?

•

Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts
(meer dan 38C)?

•

Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?

•

Bent u in thuisisolatie?
Antwoord JA > U kunt NIET naar WerkSaam komen
Antwoord NEE > U kunt WEL naar WerkSaam komen

Zorgverzekering voor inwoners met laag inkomen
Speciaal voor inwoners met een laag inkomen heeft Univé samen met de gemeenten in
Westfriesland een aantrekkelijke zorgverzekering samengesteld.
Univé geeft de deelnemers een korting en de gemeenten betalen een deel van de premie. Met de collectieve
zorgverzekering ontvangt u een basisverzekering en een aanvullende verzekering. De dekking van de
aanvullende verzekering heeft ruime vergoedingen voor medische kosten zoals bijvoorbeeld brillen,
fysiotherapie of de tandarts. Bij deelname krijgt u dus een goede zorgverzekering voor een extra lage premie.
Er is geen medische keuring nodig. Univé accepteert iedereen, ook bij een minder goede gezondheid.
Kies de zorgverzekering die bij u past
Het is verstandig om kijken welke zorgverzekering in 2022 het beste bij u past. Ook als u in 2022 gebruik
blijft maken van het GemeentePakket. Misschien is uw persoonlijke situatie veranderd en heeft u andere
kosten voor zorg dan in het afgelopen jaar. Kijk bijvoorbeeld op www.zorgwijzer.nl en vergelijk de
verschillende zorgverzekeringen met elkaar.
Meer informatie en overstappen voor 1 januari 2022
Kijkt u op de website www.gezondverzekerd.nl voor alle informatie over het
afsluiten van de gemeentepolis. U kunt ook bellen met Univé, afdeling
gemeentepakket via (072) 527 76 22.

Uw uitkering: wat u moet weten

Uw afwezigheid/vakantie melden
WerkSaam vindt het belangrijk dat u duidelijke informatie krijgt over uw uitkering. Een uitkering
geeft u bepaalde rechten, maar ook plichten. Deze keer informeren we u over het melden van uw
afwezigheid/vakantie.
Als u een bijstands- of IOAW uitkering ontvangt en u gaat op vakantie of bent een periode afwezig, dan dient
u dat aan ons door te geven. Op onze website leest u de antwoorden op vragen als:
•

Hoe geef ik mijn afwezigheid of vakantie door?

•

Hoe lang mag ik in het buitenland verblijven?

•

Ik volg een opleiding of re-integratietraject. Mag ik op vakantie?

•

Moet ik mij melden als ik terugkom van een verblijf uit het
buitenland?

Ga naar www.werksaamwf.nl/wat-ik-moet-weten/vakantie-doorgeven om de
antwoorden op al deze vragen en meer informatie te lezen.

Nieuws uit de Cliëntenraad
Op maandag 1 november vergaderde de Cliëntenraad opnieuw. We werden
onder andere bijgepraat over de maatschappelijke taken van de jobcoaches
(die begeleiden werkers op beschutte werkplekken of in de voormalige
werkvoorziening). Ook dachten we na over wat we willen bespreken met leden
van het dagelijks bestuur van WerkSaam Westfriesland.
We spraken uitgebreid over de situatie op de werkvloer als het gaat om besmettingsgevaar van COVID-19.
WerkSaam moet alle medewerkers een gezonde en veilige werkomgeving bieden. Leden van de Cliëntenraad

kregen signalen dat mensen wel gevaccineerd willen worden, maar de weg naar ‘verre’ instanties zoals de
GGD niet goed kunnen vinden. Anderen vonden een vaccinatie in die grote schaatshal te eng of te moeilijk om
te regelen. Uiteraard begrijpen we dat er óók mensen zijn die niet gevaccineerd willen worden (en dat
respecteren wij). De cliëntenraad gaat een ‘ongevraagd’ advies schrijven in een brief aan het bestuur en de
directie. En dat advies is om vaccinatie bij of in WerkSaam mogelijk te maken, en
daarom contact op te nemen met GGD Hollands Noorden voor het mogelijk maken
van een vaccinatie op of nabij de werkplek (bijvoorbeeld met een vaccinatiebus).
Nieuwe leden gezocht
We zijn nog steeds op zoek naar nieuwe leden voor onze Cliëntenraad. Wilt u
meepraten over beleid of uitvoering van WerkSaam Westfriesland, meld u dan aan.
We zoeken vooral ‘ervaringsdeskundigen’, mensen die weten hoe het is om met een
bijstandsuitkering te leven. Onze volgende vergadering is op 29 november 2021.
© Werkgroep Communicatie.

Actuele vacatures
Bezorg(st)er BRGR & PIZZA Zwaag
U bezorgt maaltijden met een auto (handgeschakeld) of op de elektrische fiets. Mag ook met uw eigen auto.
Hoofdtaken
•

Maaltijden bezorgen en vriendelijk afleveren

•

Bestellingen inpakken

•

Helpen met opruimen in de keuken

Incidentele taken
•

Bijspringen als uw collega’s hulp nodig hebben

Persoonlijk profiel
•

Gemotiveerd, enthousiast, gedreven, energiek

•

Vrolijk en sociaal, positief ingesteld

Functie-eisen:
•

‘Nette’ rijstijl

•

Goede oriëntatie in Hoorn en de omgeving

Arbeidsvoorwaarden
Bij ons kunt u rekenen op:
•

Een enthousiast team met gedreven en leuke

•

collega’s

Een uurloon behorend bij uw ervaring en
leeftijd

•

Goede arbeidsvoorwaarden

•

Veel eigen verantwoordelijkheid

•

Flexibel werkrooster

•

Ontwikkelingsmogelijkheden

•

Nodige bedrijfskleding

Werkschema flexibel in overleg. Openingstijden van het restaurant: woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag,
zondag van 17.00 tot 21.00 uur

Medewerker Catering Scholengemeenschap Hoorn
Werkzaamheden
•

Bereiden van diverse warme en koude broodproducten.

•

Bereiden van diverse snackproducten.

•

Verkopen van deze producten tijdens de pauzes aan leerlingen en docenten via een verkoopbalie.

•

Kassawerkzaamheden (contant en pin) i.v.m. verkopen.

•

Schoonmaakwerkzaamheden in de betreffende verkoopruimte.

•

Vullen van zoetwaren en drankenautomaten.

Eigenschappen van medewerkers
•

Goed alleen en zelfstandig kunnen werken.

•

Goed met leerlingen/kinderen (11 t/m 17) om kunnen gaan.

•

Enige ervaring en affiniteit met horeca/voeding is gewenst.

Voordelen
•

Prettige werkomgeving

•

Tijden van 08:00 tot circa 13:15 uur.

•

12 Weken vrij per jaar (alleen tijdens de schoolvakanties).

•

Salaris conform COA contract catering cao.

Het werk is niet moeilijk, maar enige ervaring is een pré. Er zijn 2 vacatures beschikbaar. 3 Dagen per week
en 5 dagen per week, beiden voor circa 5 tot 5,5 uur per dag.

Zelfstandig werkend kok of leerling-kok in Andijk
Voor een restaurant in Andijk zijn we op zoek naar een zelfstandig werkend kok of een leerling-kok niveau 3
of 4. Ervaring als zelfstandig werkend kok en passie hebben voor het koken met mooie verse producten.
Zowel doordeweeks als in het weekend beschikbaar zijn. De werkdagen zijn van woensdag t/m zondag, het
restaurant is op maandag en dinsdag gesloten. De werktijden liggen tussen 12.00 en 22.00 uur.

Allround medewerker Keuken in Bovenkarspel
Wat houdt het in
Voorbereidende werkzaamheden, zoals onder andere ambachtelijke sauzen bereiden, groenten snijden,
deegbolletjes maken, rolpizza’s verpakken, grillen, pizza’s bereiden en diverse overige taken. Heeft u uw
rijbewijs dan hoort af en toe een bezorging met de bezorgauto ook tot de taken. Kortom lekker afwisselend en
afhankelijk van leeftijd en ervaring kunt u bij ons in het keukenteam alles leren en groeien tot een
volwaardige grillmaster of echte pizzabakker! Salaris: volgens KHN CAO naar leeftijd en ervaring
Werktijden: wij zijn geopend van woensdag tot en met zondag van 15:00 uur tot 22:00 uur. De werktijden
zijn in overleg afhankelijk van het aantal te werken uren, maar zeker pakt u de spits mee. Feestdagen: 2e
paasdag, 2e pinksterdag en Kerst zijn wij altijd gesloten. Andere officiële feestdagen zijn wij geopend of wij
bepalen anders.
Wat vragen wij van u
•

Uw inzet en uw wil om te groeien.

•

Enige beheersing van de Nederlandse taal.

•

Een positieve en vlotte persoonlijkheid zijn.

•

In het bezit van rijbewijs B heeft de voorkeur.

Bekijk de vacatures ook 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).

Volg ons ook op Facebook: Facebook.com/werksaamwf
Twitter: @werksaam | Instagram: WerkSaam.Westfriesland

