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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

“Als ik het kan, kan jij het zeker ook!”
Makda is 20 jaar. Ze kwam twee jaar geleden naar Nederland. Dit jaar startte zij haar
eigen bedrijf.
Je hebt een baan gevonden. Gefeliciteerd! Hoe ben je eraan gekomen?
Dankjewel! Ik werk als zelfstandig software-ontwikkelaar. Dat betekent dat ik altijd met mijn laptop werk op
het internet. Ik ben mijn eigen bedrijf begonnen. Het heet Makda. Mijn opdrachtgever op dit moment
is Ivan Academy. Dat is een groot internationaal bedrijf waar mensen onlinecursussen kunnen volgen over
hoe je software kunt maken. Ik ben een onlineleraar en help de mensen die deze cursussen volgen.
Welke opleiding is nodig om deze baan te kunnen doen?
Je moet iets afweten van computers en programmeertaal. Dat betekent hoe computerprogramma’s worden gemaakt. Op school heb ik goed Engels geleerd. Dat is belangrijk voor dit werk. Ik
heb interesse in computerprogramma’s. De rest heb ik mijzelf aangeleerd. Op internet kun je allerlei
informatie vinden over programmeren. Video’s op YouTube bijvoorbeeld. Als ik mij echt wilde verdiepen in
een onderwerp, kocht ik een onlinecursus.
Welke persoonlijke eigenschappen heb je hiervoor nodig?
Discipline. Ik heb zelf een plan gemaakt hoe ik dit wilde bereiken. Je
moet je goed focussen op jouw eigen plan. Als je een laptop met
internet hebt, is alles mogelijk. “The sky is the limit”.

Welke stappen heb je met WerkSaam doorlopen om hier te komen?
Ik heb de tijd en ruimte gekregen van mijn coach Rosa om plannen te
maken voor mijn toekomst. Nederland was in quarantaine en er was
weinig sociaal leven. Ik heb Nederlandse taalles gevolgd en had veel
tijd over. Dankzij de financiële steun van WerkSaam kon ik mijn dromen
bereiken.
Coach Rosa

Vervolg ervaringsverhaal
Rosa: "In het eerste gesprek viel het op dat Makda zo goed Engels spreekt. Ze leert gemakkelijk en ook Engels
heeft ze goed onder de knie gekregen. Makda heeft zelf veel plannen. We hebben meerdere mogelijkheden
besproken voor haar toekomst. Ze heeft haar mogelijkheden zelf uitgezocht en ook uitgevoerd."

Wat is jouw toekomstbeeld?
Nu telt mijn bedrijf één werknemer en dat ben ik zelf. Ik hoop dat er over tien jaar duizenden mensen voor
mijn bedrijf werken.
Wat adviseer je mensen met een uitkering die een baan zoeken?
Als ik het kan, kan jij het zeker ook! Een baan vinden kan moeilijk zijn. Je hebt soms het gevoel dat je niet bij
een baan past. Niet iedereen wordt geboren met allerlei vaardigheden en vindt meteen de juiste baan. Door
hard te werken en in jezelf te geloven, kun je veel bereiken!

Foto

Organisatie in beeld

Formulierenbrigade
Heeft u hulp nodig bij het invullen van formulieren? Dan kunt u
gebruikmaken van deskundige hulp en uitleg van de
Formulierenbrigade.
Zij kunnen u helpen bij:
•

het invullen van formulieren;

•

het doen van aanvragen voor toeslagen of kwijtscheldingen;

•

het wegwijs maken op het internet;

•

advies of hulp bij lastige rekeningen of brieven.

U kunt gratis gebruikmaken van deskundige hulp en uitleg van de Formulierenbrigade. Vanwege Corona kunt u
de spreekuren niet bezoeken. Als het mogelijk is, proberen zij de vragen telefonisch te beantwoorden. Dit kan
via Whatsapp of telefonisch via 06 42 59 79 10 op woensdag, donderdagochtend en vrijdag.
Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de formulierenbrigade: www.formulierenbrigadewf.nl.

Uw uitkering: wat u moet weten

Wijzigingen doorgeven
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
doorgeven van wijzigingen.
Iedereen die een uitkering ontvangt moet voldoen aan de informatieplicht. Dit betekent dat u verplicht bent
wijzigingen aan ons door te geven. Bijvoorbeeld wijzigingen in uw woonsituatie, uw persoonlijke situatie of
financiële situatie. Dit kan namelijk gevolgen hebben voor uw uitkering.
Meer informatie
Meer weten over de informatieplicht? Een uitleg en enkele voorbeelden vindt u op:
www.werksaamwf.nl/uitkering/rechten-en-plichten/informatieplicht

Wat als er door een deurwaarder beslag gelegd wordt op uw
uitkering?
Als een deurwaarder beslag legt op uw uitkering, dan zijn wij verplicht om dit uit te voeren. Wij
moeten dan dus iedere maand een bedrag op uw uitkering inhouden en dit doorbetalen aan de
deurwaarder.

Inhouding van 5%
Vanaf 1 januari 2021 is er een nieuwe wet die voorschrijft dat er niet meer dan 5% van uw uitkering mag
worden ingehouden voor de deurwaarder.
Wat kunt u zelf doen?
De deurwaarder moet aan u doorgeven welke beslagvrije voet hij voor u heeft berekend. De beslagvrije voet is
het deel van uw inkomen dat u altijd blijft ontvangen en waar geen beslag op gelegd mag worden. Voor u is de
beslagvrije voet 95% van uw uitkering (inclusief vakantiegeld).
Het is belangrijk dat u de beslagvrije voet die de deurwaarder heeft vermeld heel goed controleert. En als dit niet
klopt, neem dan contact op met de deurwaarder.
U heeft 4 weken de tijd om aan te geven dat de gegevens niet kloppen. Daarna moet de beslaglegger uw
beslagvrije voet herberekenen. De beslaglegger moet hier dan vanaf het begin van de beslaglegging rekening
mee houden.
Geeft u de gegevens na 4 weken door? Dan houdt de deurwaarder pas vanaf dat moment rekening met de
nieuwe berekening.
Alle vragen en antwoorden over de beslagvrije voet
Mogelijk heeft u nog meer vragen over dit onderwerp. Op www.uwbeslagvrijevoet.nl vindt u nog veel meer
antwoorden op vragen over de beslagvrije voet.

Nieuws vanuit de Cliëntenraad
Op maandag 30 augustus 2021 heeft de Cliëntenraad wederom
vergaderd. We werden bijgepraat over onder andere de nieuwe
wetgeving over de beslagvrije voet (we waren nieuwsgierig wat
dit betekent, de gevolgen voor de mensen met een uitkering en
hoe WerkSaam deze regeling uitvoert) en over experimenten
met de Participatiewet elders in het land. Dat was heel leerzaam.
En, wist u dat…
•

We deze keer eindelijk weer echt vergaderden, met elkaar aan de
koffie in het gebouw van WerkSaam, pittig in gesprek met elkaar.

•

En we nog extra mensen voor onze Cliëntenraad kunnen gebruiken?

Overigens, wist u dat…
•

De Cliëntenraad al sinds 2015 bestaat;

•

Dat de Cliëntenraad onafhankelijk is;

•

Dat Elly van Deutekom onze voorzitter is;

•

En dat bijvoorbeeld kunstenaar Gijs Roijaards (helaas overleden
30 oktober 2015) óók lid was van de Cliëntenraad…

En, wist u dat…
•

Wij opkomen voor de belangen van de uitkeringsgerechtigden en de
mensen met een arbeidsbeperking (werkend bij WerkSaam).

•

Wij daarbij uw ideeën en inzet goed kunnen gebruiken.

•

U contact met ons kunt opnemen door te mailen naar clientenraad@werksaamwf.nl.

Tenslotte, wist u dat:
•

Wij beleid en uitvoering toetsen aan onze MEETLAT?

•

Wij met die meetlat al keken naar de ‘Menselijke Maat’ voordat de politici in Den Haag daar over
begonnen te praten?

•

En wij zeker nog extra mensen kunnen gebruiken in onze Cliëntenraad (het liefste
ervaringsdeskundigen met een bijstandsuitkering).

Dus praat u graag mee over WerkSaam, over het beleid en de uitvoering (bejegening, bemiddelingsgroepen,
inkomstenverrekening, enz.) en de Menselijke Maat, meldt u aan via ons emailadres:
clientenraad@werksaamwf.nl.
© Cliëntenraad, Werkgroep Communicatie

Actuele vacatures
Huishoudelijke hulp
Werkzaamheden:
Het schoonmaken bij mensen thuis die hulpbehoevend zijn of het niet zelfstandig kunnen.

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).

Functie-eisen:
•

U dient in het bezit te zijn van eigen vervoer.

•

U heeft een goede beheersing van de Nederlandse taal.

•

U bent flexibel beschikbaar qua aantal uren en dagen.

Medewerker Algemene Dienst van der Valk Hotel Hoorn
Werkzaamheden:
U bent verantwoordelijk voor het schoonhouden van alle openbare ruimten in het hotel zoals lobby, toilet,
vergaderzalen, zwembad. Uw werktijden zijn van 6.00 – 14.30 uur.
Functie-eisen:
•

U bent in het bezit van eigen vervoer zodat u vroeg kunt beginnen.

•

U dient ook een goede beheersing te hebben van de Nederlandse taal.

•

Parttime en fulltime.

iet

Actuele vacatures
Productiemedewerkers Medemblik
Bent u alle dagen van de week, dus ook in het weekend, beschikbaar? Kunt u
werken in ploegendienst? Heeft u een eigen auto? U werkt dus soms ook in het
weekend. Eigen vervoer en voor langere tijd beschikbaar is een vereiste.
Werkzaamheden:
U zet kleine medische hulpmiddelen in elkaar aan de hand van een soort
IKEA-bouwtekening. De kamer waar u in werkt, heet de cleanroom. De schone
kamer. En om te zorgen dat u schoon blijft, draagt iedereen speciale steriele
pakken. De medische snufjes die u in elkaar zet, dragen bij aan de zorg voor
patiënten in het ziekenhuis. Als productiemedewerker helpt u mensen beter maken!
Functie-eisen:
•

Tekeningen lezen

•

Medische apparatuur maken voor in ziekenhuizen

•

Secuur en netjes werken

U werkt in een 5 ploegendienst. De ploegen werken volgens het volgende schema:
2 dagen vroeg van 06:00 tot 14:00 uur.
2 dagen midden van 14:00 tot 22:00 uur.
2 dagen laat van 22:00 tot 06:00 uur.
Vervolgens hebben de mensen 4 dagen vrij.

Schoonmakers
Werkzaamheden:
Voor diverse schoonmaakbedrijven zijn wij op zoek naar schoonmakers voor het schoonhouden van kantoren,
bedrijven en scholen.
Functie-eisen:
•

U heeft schoonmaakervaring, houdt van aanpakken en u spreekt goed Nederlands.

•

U bent in het bezit van een rijbewijs.

U bent flexibel beschikbaar. We hebben veel werk in de ochtend en avonduren, maar ook zijn er dagdiensten
beschikbaar.

Koerier/Bezorger regio NH
Werkzaamheden:
Wij zijn op zoek naar koerier/bezorgers voor een transportbedrijf. Zij doen het transport voor o.a. DHL, Postnl en
GLS. De start locatie is afhankelijk voor welke vervoerder u gaat rijden. U wordt ingewerkt door een
hoofdchauffeur. U leert hoe de routes ingepland moeten worden en hoe de bus ingedeeld moet worden. Ook
hoort pakketten sorteren bij de werkzaamheden. Het inwerken duurt zeker wel 2 weken, daarna krijgt u er pas
plezier in.
Werktijden tussen 7.00 – 22.00 uur.
Avondroute tussen 17.00- 22.00 uur.
Parttime en fulltime mogelijk.
Volg ons ook op Facebook: Facebook.com/werksaamwf
Twitter: @werksaam | Instagram: WerkSaam.Westfriesland

