
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ervaringsverhalen gebundeld 

In deze nieuwsbrief delen wij 

ervaringsverhalen. Verhalen van 

cliënten die voor u herkenbaar en 

inspirerend kunnen zijn. Deze 

verhalen hebben we gebundeld: het 

ervaringsverhalen-boekje. 

 

In dit boekje leest u 6 prachtige 

succesverhalen. Een topje van de ijsberg, 

want er zijn nog zoveel meer 

succesverhalen te vertellen. Ieder verhaal 

is uniek, ieder verhaal geeft hoop, ieder 

verhaal dwingt respect af.  

Rode draad: werk draagt bij aan een 

gevoel van welbevinden, aan eigen-

waarde en aan het gevoel erbij te horen.   

 

Download het boekje op onze site:  

werksaamwf.nl/over-werksaam/publicaties/ervaringsverhalen-boekje  

 

Uw uitkering: wat u moet weten 

Waar vindt u informatie? 
Een uitkering geeft u rechten en plichten. WerkSaam vindt 

het belangrijk dat u hier duidelijke informatie over krijgt.  

 

Het vakantiegeld is uitbetaald. U vindt de specificatie in Mijn 

WerkSaam (Persoonlijke Internet Pagina of PIP). U logt in met 

uw DigiD. Kies nadat u bent ingelogd voor 'Gegevens bekijken' 

en kies daarna aan de linkerkant voor 'Uitgekeerd - Algemene 

bijstand'.  

 

https://pip.werksaamwf.nl/  
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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   

https://www.werksaamwf.nl/over-werksaam/publicaties/ervaringsverhalen-boekje
https://pip.werksaamwf.nl/


 

Cryptomunten  
Steeds meer mensen kopen of handelen in cryptomunten en/of NFT’s (non-fungible tokens). Het 

kopen of handelen in cryptomunten en NFT’s kan invloed hebben op uw uitkering. Vergeet daarom 

niet om de aan- en/of verkoop van de cryptomunten of NFT’s aan ons door te geven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cryptomunt of NFT  

Een cryptomunt is een digitaal betaalmiddel. De meest bekende is de Bitcoin. Een NFT kan bijvoorbeeld het 

eigendomsrecht van een digitaal kunstwerk zijn.  

 

Vermogen  

Tijdens de aanvraag van uw uitkering is uw vermogen vastgesteld. Is uw vermogen niet hoger dan het 

maximumbedrag dat is toegestaan? Dan heeft de aankoop van cryptomunten of NFT’s geen invloed op uw 

vermogen. Wel vragen wij een paar keer per jaar een overzicht op van uw crypto-account en het 

transitieoverzicht. Dit wordt ook wel een wallet genoemd. 

 

Inkomen 

U kunt ook handelen met uw cryptomunten. Dit betekent dat u cryptomunten of NFT’s koopt en verkoopt. Als 

u dat doet, dan wordt alles wat u opneemt beschouwd als inkomen. Dit korten wij op uw uitkering. Let op: 

hierbij wordt er niet gekeken naar de oorspronkelijke inleg. U bent verplicht om elke maand een 

inkomstenverklaring met een transitieoverzicht bij ons in te leveren.  

 

Heeft u hier vragen over? Neem contact op met uw inkomenscoach.  

 

 

Bent u tevreden over onze dienstverlening?  
WerkSaam doet doorlopend onderzoek naar hoe cliënten de 

dienstverlening van WerkSaam ervaren.  

 

Misschien heeft u de afgelopen maanden een e-mail gekregen waarin we u 

vroegen om een vragenlijst over een specifiek onderwerp in te vullen. Nu 

vragen we uw hulp bij het invullen van een algemene vragenlijst over onze 

dienstverlening. Met uw antwoorden kunnen we onze service aan u verder 

verbeteren. Het zijn slechts 3 vragen en het invullen is volledig anoniem. 

Helpt u mee? Scan de QR-code met u mobiele telefoon en vul de enquête in. 

Hartelijk dank!  

 



 

 

Organisatie in beeld 

Juniusfonds 
 

Wat is Juniusfonds? 

Stichting Juniusfonds is een van de oudste "goede doelen" in Nederland. Lang geleden startte deze stichting 

als "Kerkenarmenfonds". Het doel van het Juniusfonds is: het verminderen van armoede in Westfriesland.  

 

Hoe?  

Door renteloze leningen te verstrekken voor beroepsopleidingen aan hen die het hard nodig hebben. 

Daarnaast is Juniusfonds initiatiefnemer van "Migrantenvrouwen leren door" waar we actief aan het taalniveau 

werken. Naast intensieve Nederlandse les, krijgen vrouwen ook loopbaanbegeleiding. 

 

Meer informatie: juniusfonds.nl  

 

 

Wilt u een eigen onderneming starten? 

Pre-startersregeling 
Bent u cliënt van WerkSaam Westfriesland en 

heeft u interesse in het starten van een eigen 

onderneming? Dan is de Pre-startersregeling 

misschien iets voor u.  

 

Met de Pre-startersregeling wordt u door het 

Startersloket of door Startwijzer 'klaargestoomd' voor 

het ondernemerschap. Na dit traject kunt u zelfstandig 

starten met een onderneming of een BBZ aanvraag 

doen. 

Duur van de Pre-startersregeling 

De duur van het traject is 4 tot 6 maanden. Als blijkt dat u geen eigen onderneming kunt of wilt starten, dan 

is werken in loondienst het alternatief.  

Aanvraag BBZ of start onderneming  

Na het doorlopen van het traject bent u in staat om een BBZ aanvraag te kunnen doen. Het is ook mogelijk 

om direct zelfstandig een eigen onderneming te starten. 

Hoe werkt het? 

 

• Komt u in aanmerking? Uw coach kan onderzoeken of u voldoet aan de voorwaarden om gebruik te 

maken van de Pre-startersregeling. Bent u fulltime beschikbaar? Beheerst u de Nederlandse of 

Engelse taal? Bent u digivaardig en gemotiveerd en heeft u een realistisch plan? 

http://www.juniusfonds.nl/


 

• Uw coach kan u aanmelden voor de Pre-startersregeling. Jullie vullen samen een 

aanmeldingsformulier in, inclusief motivatie en CV. 

• U krijgt een interview (telefonisch gesprek) met de coach van de Pre-startersregeling. Deze 

beoordeelt of u kunt starten met het Pre-starterstraject. 

• Als uw verzoek wordt goed gekeurd, wordt u aangemeld bij het Startersloket of Startwijzer. Uw 

nieuwe pre-starters coach neemt contact met u op om het traject te bespreken. 

• U heeft een intake/introductiedag. 

• U start met het traject. 

 

Inspiratiesessies  
Het WerkgeversServicepunt Noord-Holland Noord organiseert halverwege juni een workshop 

Omdenken en een aantal Inspiratiesessies voor werkzoekenden. Als werkzoekende maakt u op 

een leuke manier kennis met kansen en mogelijkheden in diverse branches. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heeft u altijd al iets anders willen doen? Wilt u weten welke banen er in een andere branche zijn? Sluit dan 

aan bij of bij onze Inspiratiesessie(s).  

 

INSPIRATIESESSIES 

Dinsdag 21 juni 2022 

9.00 uur Werken in de IT  

10.00 uur Wilt u iemand anders zijn dag goed maken? 

Woensdag 22 juni 2022 

9.00 uur Energietransitie in de bouw & techniek 

10.00 uur Ook de weg op?  

11.00 uur Zorgt u voor de veiligheid van een ander? 

Donderdag 23 juni 2022 

9.00 uur Maak kennis met zorg en welzijn 

10.00 uur Onderwijsloket 

11.00 uur Kinderopvang werkt! 

 

Alle sessies vinden online plaats via 

Zoom en duren 45 minuten. In de 

week voorafgaand aan de sessie 

krijgt u een e-mail met Zoom link 

toegestuurd. 

Kijk voor het volledige programma 

en voor aanmelden op de website: 

meetandgreetnhn.nl/ 

 

https://meetandgreetnhn.nl/


 

    

Nieuws van de Cliëntenraad  
Op 30 mei vergaderde de Cliëntenraad weer in het kantoor van 

WerkSaam. Het was een vergadering waarbij we weer iets bij 

leerden over de uitvoering van de Participatiewet.  

 

Janetta Roddenhof, coach bij het Jongerenloket, vertelde ons met passie 

over haar werk: het begeleiden van de jeugd naar onderwijs of betaald 

werk, of in hun (tijdelijke) uitkering. Ook gaf zij aan dat sinds de invoering 

van de Participatiewet er extra werk is van het begeleiden van jongeren 

met een Wajong-uitkering; dat is weer net iets ander werk dan het begeleiden van mensen met een 

bijstandsuitkering. En dan zijn er nog de jongeren die extra problemen hebben: psychische problemen, 

schulden en/of een verslaving. Dan moet je, aldus Janetta, ”korte lijntjes” hebben naar de hulpverleners om 

de begeleiding goed af te stemmen. Het Jongerenloket zit tegenwoordig op een andere plek en is verhuisd 

van het Grote Noord naar de Noorderveemarkt. Ze hebben er nu meer ruimte om te werken en gesprekken te 

voeren. Maar ze zitten boven en er is alleen een trap, dus moest Janetta toegeven dat dit niet handig is voor 

als iemand in een rolstoel langskomt. “Maar als ze ons bellen, dan komen we graag naar beneden om met je 

in gesprek te gaan…”  

Brief 

We bespraken ook een brief die een mevrouw met een 

bijstandsuitkering ons gestuurd heeft. Zij schetst ons 

daarin hoe zij het financieel lastig heeft om rond te 

komen, en dat dit mede komt door de in de wet 

opgenomen ‘kostendelersnorm’. Want wonen er méér 

mensen op één adres, dan wordt de bijstandsuitkering 

verlaagd. Er zijn bij deze mevrouw en haar dochter 

echter extra kosten van medische aard. De dochter 

heeft eigenlijk een (nieuwe) laptop nodig, maar krijgt 

geen geld van de gemeente Hoorn, en zo waren er nog 

enkele andere problemen waarvoor deze mevrouw aandacht vroeg. Wij van de Cliëntenraad vinden dit een 

belangrijk signaal. We komen er nog op terug, maar heeft u óók een slechte ervaring met die 

‘kostendelersnorm’, laat het ons dan weten via onze e-mail.  

Praatavond 

Sowieso raken we graag in gesprek met mensen met een bijstandsuitkering, of mensen die met inburgering of 

re-integratie begeleid worden door WerkSaam. Zodat we het beleid en de uitvoering van WerkSaam nog beter 

kunnen beoordelen. Want we willen graag weten, wat een bijstandsuitkering met u doet. Daarom organiseren 

we op maandag 20 Juni om 19.30 uur in Wijkcentrum Kersenboogerd (Brederodegracht 1 te Hoorn) de 

‘Praatavond die ertoe doet…’. U bent van harte welkom, toegang is gratis (en er is koffie).  

 

Voor opmerkingen en vragen, of aanmelding als lid van onze Cliëntenraad, mail dan naar 

clientenraad@werksaamwf.nl of schrijf een brief aan: Cliëntenraad WerkSaam Westfriesland, Postbus 566, 

1620 NR Hoorn. 

 

© Werkroep Communicatie, Cliëntenraad WerkSaam.  

mailto:clientenraad@werksaamwf.nl


 

Vacatures 
 

Productiemedewerker, Opmeer  

Wat gaat u doen? 

We zijn op zoek naar een productie medewerker in Opmeer.  

Het gaat om staand werk. Je bent bezig met het inpakken en stapelen van dozen. Het kan fysiek zwaar werk 

zijn. Het gaat om een fulltime baan van 40 uur per week. Parttime is niet mogelijk. De werktijden zijn 7.30 

uur tot 16.30 uur. Na een uitzendperiode van 52 weken is de kans groot om overgenomen te worden door de 

opdrachtgever. 

Wat vragen we van u? 

Goede beheersing van de taal (Nederlands/Engels) is vereist. 

 

Horeca medewerker Stoomtrein/boot 

Wat gaat u doen? 

Museumstoomtram Hoorn-Medemblik zoekt enthousiaste horecamedewerkers. Voor de afdeling Horeca, in de 

periode van april – eind oktober 2022. 

De Museumstoomtram zoekt samen met de bootdienst Enkhuizen-Medemblik naar medewerkers bediening. 

Jonge mensen die zich gemakkelijk bewegen in een omgeving die letterlijk nooit stilstaat. Zowel op de 

stoomtram als aan boord van de boot bent u op uw plek. Als horecamedewerker zorgt u ervoor dat het de 

reiziger niet ontbreekt aan hapjes, drankjes en eenvoudige maaltijden. 

Een glimlach en een positieve instelling vinden wij vanzelfsprekend. 

Wat vragen we van u? 

•        U bent beschikbaar in de periode april tot en met oktober 2022 

•        Uw opleidingsniveau is niet belangrijk, uw enthousiasme wel 

•        U spreekt Nederlands. Engels en een beetje Duits zou mooi zijn 

•        U bent representatief en houdt van aanpakken 

We bieden: 

•        De kans om werkervaring op te doen bij één van de leukste attracties in West-Friesland 

•        Kennis te maken met bezoekers uit grote delen van de wereld 

•        Uw salaris is conform de cao Dagrecreatie Recron 

•        Een baan voor de weekenden, vakanties of juist door de week 

•        Werktijden overdag en niet in de avonduren 

 

Verkeersregelaars, Hoorn, Agriport en Middenmeer 

Per direct zijn we op zoek naar meerdere verkeersregelaars.  

Wat vragen we van u? 

 
•        Wisselend aantal uren mogelijk 

•        Minimaal 2 dagen per week 

•        Rijbewijs en eigen vervoer niet verplicht  



 

•        Nederlandse of Engelse taal 

•        VOG verplicht (deze vragen wij voor u aan) 

 

Alle kandidaten krijgen een opleiding van 3 dagen en een 1 daagse VCA. Opleiding is 1 dag theorie, 2 dagen 

praktijk en een toets. Werkgever betaalt de opleiding en hierna gaat direct het contract in. U ontvangt een 

reiskostenvergoeding. 

 

Productiemedewerker, Opmeer  

Wat gaat u doen? 

U gaat aluminium kozijnen isoleren met rubbers die op maat moeten worden geknipt en waar af en toe kleine 

stukjes uitgesneden moeten worden.  Verder bent u bezig met het tillen van de kozijnen van station naar 

station in duo’s. U bent ook bezig met het stevig wegpoetsen van lijmresten. 

Het is staand werk. Parttime en fulltime. Het liefst 32 uur. 

 

Montagemedewerker, Medemblik 

Wat gaat u doen? 

Voor een montagebedrijf in Medemblik zoeken wij een hulpmonteur die kabelgoten en verlichting wil 

monteren. U rijdt mee met een ervaren monteur. 10 meter hoogte. 

Het betreft een tijdelijk en mogelijk vast dienstverband voor 36 - 40 uur per week. Toelichting dienstverband: 

eerst een tijdelijk contract van minimaal een half jaar of langer. U wordt betaalt via de CAO Klein Metaal. 

Wat vragen we van u? 

 
•        Basisonderwijs 

•        Handig iemand 

•        Gemotiveerd  

•        Fysiek in orde  

 

Geïnteresseerd in één van deze vacatures? 

Neem contact op via: 

matchmaker@werksaamwf.nl 



 

 


