
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ervaringsverhaal 

Duurzaam bouwen aan de toekomst 
Audrey (22) wilde weten hoe ze haar leven kon verduurzamen, maar dat ze dat met haar twee 

linkerhanden op een bouwwerf zou leren had ze niet verwacht. Audrey ontdekte tijdens haar 

aanwezigheid op de werf nog veel meer dan dat. 

Geen winstoogmerk, geen druk 

‘‘Wat me aantrok bij Clean2Anywhere (C2A) was de affiniteit met 

duurzaamheid. We weten dat er veel dingen anders moeten. Ik wilde 

kijken wat ik zelf nog meer kan doen en hoe ik anderen kan 

aansporen om ook stappen te zetten. Maar wat ik hier in 

vredesnaam zou gaan doen? Ik heb twee linkerhanden, dus wat 

boten bouwen mij zou opleveren, daar had ik geen idee van. 

 

Het fijne is dat C2A een organisatie is zonder winstoogmerk. De 

sfeer is hier gemoedelijk en er ligt geen druk op je werk. Je mag zijn 

wie je bent en hoeft niet aan allerlei eisen te voldoen. Als er iets niet 

lukt? Geen probleem. Dan probeer je het opnieuw, of zoek je uit wat 

wél bij je past. In plaats van dat je in een hokje moet passen, kijken 

we naar wat jij kan en wie je bent, en bouwen we het hokje om jou 

heen. Door die afwezigheid van druk heb je de ruimte om je eigen 

ontdekkingen te doen. Zo gaan uiteindelijk de wieltjes weer draaien. 

 

Weer in beweging 

De afgelopen maanden heb ik ontdekt dat ik een opleiding 

maatschappelijk werk wil beginnen. Het idee is dat ik op de werf ook een rol 

krijg in deze richting. Hoe we dat gaan invullen weet ik nog niet. Maar ik weet 

dat ik mijn eigen ervaringen met sociale problematiek en begeleiding, de leuke 

en minder leuke, wil inzetten voor anderen. Wat ik heb geleerd, is dat je jezelf 

op elk moment kunt herpakken. Zowel op werk- en persoonlijk gebied, als op 

het gebied van duurzaamheid. Je hoeft niet te wachten op een specifiek 

moment of goede voornemens te hebben voor het nieuwe jaar. Je kunt op elk moment stappen zetten om je 

leven te verduurzamen. Kijk naar de dingen die er al zijn en bouw die uit. Zelfs als je het gevoel hebt dat je 

‘weer de mist bent ingegaan’: herpak jezelf en begin opnieuw. Het hoeft niet perfect te zijn, als je maar weer 

in beweging komt.’’ 
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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.   

“In plaats van dat je in 

een hokje moet passen, 

bouwen we het hokje 

om jou heen.’’ 

 



 

Uw uitkering: wat u moet weten 

Inkomsten 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 

uw inkomsten.   

 

Inkomsten doorgeven  

Heeft u naast uw uitkering nog andere inkomsten? Bijna alle 

inkomsten die u ontvangt houden wij in op uw uitkering. U bent 

zelf verplicht om deze inkomsten aan ons door te geven. Dit heet 

de inlichtingenplicht. 

 

De inkomsten kunnen heel divers zijn. Bijvoorbeeld inkomsten uit 

werk, alimentatie, maar ook verkopen via Marktplaats of 

bijvoorbeeld inkomsten uit online gokken. 

 

Heeft u voor het eerst inkomsten? Geef dit dan door via een mutatieformulier. Daarna kunt u uw inkomsten 

maandelijks doorgeven via het inkomstenformulier. Deze formulieren vindt u in de iParticipatie-applicatie, of 

via MijnWerkSaam. Zo kunnen wij er voor zorgen dat u niet te veel bijstand krijgt. En u voorkomt daarmee 

dat u aan ons bijstand moet terugbetalen. En u houdt zich aan de inlichtingenplicht, waardoor wij geen boete-

onderzoek hoeven te doen. Als u vragen hierover heeft, kunt u contact opnemen met uw inkomenscoach. 

Meer informatie over uw uitkering vindt u op https://www.werksaamwf.nl/wat-ik-moet-weten  

 

Fraude melden 
WerkSaam gaat er vanuit dat wie bij ons een uitkering aanvraagt, die uitkering ook echt nodig 

heeft. En aan WerkSaam de juiste informatie verstrekt. Helaas blijkt uit de praktijk dat mensen 

soms ook misbruik maken van een uitkering. Wij sporen misbruik zoveel mogelijk op en waar 

nodig bestraffen wij misbruik. Ook u kunt bijdragen aan het opsporen van fraude, want iedereen 

kan (anoniem) uitkeringsfraude melden. 

Hoe maakt u een melding? 

U kunt een melding doen van bijstandsfraude door contact met ons op te nemen. U kunt ons 

mailen of u kunt anoniem een melding doorgeven. Dit kunt u doen door middel van de 

oranje knop op onze website: https://www.werksaamwf.nl/uitkering/fraude/ik-wil-een-

fraude-melden  

U kunt ook uw melding telefonisch doen via Meld Misdaad Anoniem, tel. 0800-7000. 

 

Vermeld bij het doorgeven van fraude zoveel mogelijk concrete feiten. Voorbeelden hiervan zijn: 

- de naam van de fraudeur;   - het kenteken van de auto; 

- de (werk)adressen;    - de werkgever en/of de inkomsten; 

- de werktijden;     - bij samenwonen de naam van de partner. 

Wij behandelen tips zorgvuldig en vertrouwelijk. WerkSaam start een onderzoek als een tip concrete 

informatie bevat. Over het onderzoek communiceren wij niet met derden. 

 

https://www.werksaamwf.nl/wat-ik-moet-weten
https://www.werksaamwf.nl/uitkering/fraude/ik-wil-een-fraude-melden
https://www.werksaamwf.nl/uitkering/fraude/ik-wil-een-fraude-melden


 

Inwoners van de gemeente Hoorn kunnen ook via de website van de gemeente Hoorn een melding doen 

(https://www.hoorn.nl/Fraude). Hier kunt u niet alleen signalen of vermoedens van uitkeringsfraude, maar 

ook van woon- en adresfraude of zorgfraude melden. 

 

WerkSaam Café 
Heeft u moeite met het schrijven van uw sollicitatiebrief? Wilt u graag hulp bij het zoeken naar 

een geschikte baan?  

 

Of heeft u hulp nodig bij het invullen van een inkomstenverklaring of een aanvraag voor bijstand? Lukt het u 

niet om zelf een DigiD aan te vragen? Of volgt u momenteel de Sollicitatietraining en heeft u hulp nodig met 

het maken van uw huiswerk? Komt u dan naar het WerkSaam Café. We leren u dan hoe u het zelf kan doen! 

WerkSaam Café Hoorn 

Tijdstip: elke donderdag van 13.00 - 15.00 uur. U kunt zonder afspraak binnen komen lopen.  

Locatie: WerkSaam Westfriesland, Dampten 26, Hoorn  

WerkSaam Café Stede Broec 

Het WerkSaam Café in Stede Broec is momenteel gesloten en gaat pas weer open als de gemeente haar 

deuren weer opent. We houden u op de hoogte. 

U kunt voor vragen of hulp ook altijd bij uw contactpersoon terecht. 

 

Waalhandjes in de krant 
Begin deze maand stond er een mooi stuk over project “Waalhandjes” in het Noordhollands 

Dagblad. Appie Azzouzi (43), een van de oprichters, begeleidt met dit project jongeren die op de 

een of andere manier van het rechte pad zijn geraakt om weer routine, motivatie, conditie en 

zelfvertrouwen te krijgen, waardoor zij uiteindelijk een opleiding of baan beginnen. „We werken 

voor de wijk en onszelf.” 

 

In actie 

Al vele klussen zijn inmiddels verricht door 

Waalhandjes, een project dat zijn naam dankt aan de 

wijk waarin het begon (Grote Waal). Soms gaat het om 

een boodschapje, andere keren om groter werk in- of 

om het huis, zoals het aan kant maken van een tuintje. 

Azzouzi, die vanuit zijn stichting Grenzeloos Hoorn al 

veel met jongeren werkte, zag dat de eenzaamheid en 

angst onder ouderen in de wijk tijdens corona toenam. 

De twee groepen werden aan elkaar gekoppeld, met 

succes. In een jaar tijd kwamen de jongeren onder zijn 

hoede bijna honderd keer in actie. 

 

Win-win situatie 

Naast de jongeren die door het project hun leven weer op de rails krijgen, zijn de wijkbewoners op hun beurt 

ook geholpen. Hun woonkamer of tuintje is weer aan kant, of de boodschappen zijn in huis zonder daarvoor 

https://www.hoorn.nl/Fraude


 

met een rollator de deur uit te moeten. En tussendoor wordt samen een kopje koffie of thee gedronken, 

gegrapt en gekletst. „Wij geven hen het gevoel dat ze er niet alleen voor staan. We hebben allemaal onze 

problemen, ons rugzakje. Samen ben je sterk. Wij hopen ook dat jongeren ons helpen als we later oud zijn.” 

 

Waalhandjes sleepte eind vorig jaar de prijs voor Hoornse vrijwilligersorganisatie van het jaar 2021 in de 

wacht. De jury en het publiek waren het erover eens dat het initiatief van Appie Azzouzi, wat in coronatijd 

ontstond, de leefbaarheid in de wijk duidelijk had verbeterd.  

“We doen het graag, ook als niemand het zou zien. Het geeft ons echt een goed gevoel”, klonk het bij de 

prijsuitreiking. “De een-op-een waardering krijgen we al van de bewoners, maar het is wel extra leuk dat we 

nu ook de waardering nog breder krijgen, zoals van de gemeente Hoorn. We blijven zeker doorgaan!” 

 

Vrijwilligersmarkt 2022   
Komt u ook naar de Vrijwilligersmarkt? Op zaterdag 26 maart van 10.00 – 14.00 uur in 

Sportcentrum Hoorn. En neem vooral uw buurman, familie en vrienden mee. Laat u inspireren door 

ruim 40 organisaties uit Westfriesland tijdens deze gezellige markt. 

 

Tijdens de Vrijwilligersmarkt kunt u kennismaken met 

vrijwilligerswerk en met de vele vrijwilligersorganisaties die 

er in Westfriesland zijn. Misschien vindt u wel een leuke 

klus. 

Vrijwilligerswerk is enorm gevarieerd. Je kunt gasten 

ontvangen in het museum, koken voor een aanschuiftafel, 

sleutelen aan voortuigen en machines, gewonde dieren 

verzorgen, mensen met schulden weer op weg helpen, 

eerste hulp verlenen… je kunt het zo gek niet bedenken. 

Laat u informeren en inspireren, u bent van harte welkom! 

 

Zaterdag 26 maart 2022  

10.00 – 14.00 uur  

Sportcentrum Hoorn, Holenweg 14a Hoorn (Deelname is gratis) 

 

Nieuws van de Cliëntenraad  
We waren als Cliëntenraad ook zo blij met de versoepeling van alle 

maatregelen rond de Coronapandemie, zodat we weer met elkaar echt 

konden vergaderen. En dan begint die oorlog in en om Oekraïne.  

 

Opnieuw onzekere tijden, ook voor de economie en daarom voor de financiën van de meest kwetsbare 

mensen: gas- en graanprijzen gaan omhoog. waardoor ook benzine en brood duurder worden. Armoede is 

een groot probleem in West-Friesland, omdat het ook zo onzichtbaar blijft voor de meeste mensen. Daarom 

hopen we dat armoede en de bijstand positieve aandacht blijft krijgen van de politici in de gemeenteraden. 

 

Op 28 februari hadden we een vergadering in het kantoor van WerkSaam. De leden van onze Cliëntenraad 

hadden kritische vragen bij een ingewikkelde beleidsregel, over dat sommige jongeren die op zichzelf moeten 



 

wonen extra geld moeten krijgen. We hopen dat de uitvoering niet ten koste gaat van die jongeren die de 

extra kosten hebben van het op zichzelf wonen, onder welke omstandigheid ook.  

 

We namen afscheid van twee leden van de Cliëntenraad, waarvan één al sinds 2016 trouw de vergaderingen 

bezocht om mee te praten over beleid en uitvoering van WerkSaam. Daarom doen wij hier opnieuw de 

oproep: wie komt onze cliëntenraad versterken? Vooral mensen met een bijstandsuitkering uit de 

gemeenten Hoorn, Koggenland, Enkhuizen of Stedebroec zijn welkom.  

Werkbezoek Rataplan 

En op dinsdag 1 maart bezocht een delegatie van de Cliëntenraad 

kringloopwinkel Rataplan. Vorig jaar waren we al een keer te gast 

in kringloopwinkel Noppes. Over enkele weken brengen we een 

bezoek aan het Jongerenloket. We willen graag weten wat er 

speelt, zodat we ons werk nog beter kunnen doen.  

Praatavond Die Ertoe Doet voor bijstandsgerechtigden 

We organiseren op maandag 21 maart een Praatavond Die Ertoe 

Doet, om in gesprek te gaan met mensen, over de vraag: ‘Wat 

doet een bijstandsuitkering met jou?’ Aanmelden kan via dit e-

mailadres: cliëntenraad@werksaamwf.nl. Deze bijeenkomst is bij 

WerkSaam aan het Dampten, gratis entree, met een hapje en een 

drankje.   

 

© Werkroep Communicatie, Cliëntenraad WerkSaam.  

 

Nationale ombudsman op bezoek bij WerkSaam 
Op dinsdag 1 maart kwam de Nationale ombudsman met een team op bezoek bij WerkSaam 

Westfriesland. Zij waren benieuwd naar ervaringsverhalen van mensen die te maken hebben met 

de Participatiewet. Ook wordt er door de ombudsman momenteel onderzoek gedaan naar jongeren 

in de bijstand en knelpunten voor statushouders rond het sociaal minimum. Hierover is de 

Nationale ombudsman in gesprek gegaan met diverse medewerkers en (ex-)cliënten. 

Open gesprek 

Na een rondleiding, verzorgd door John de Wagt 

(bedrijfsleider leer-werkbedrijf), kreeg de 

Nationale ombudsman een presentatie van 

algemeen directeur Marjolijn Dölle. Zij legde uit 

waar WerkSaam Westfriesland voor staat.  

Vervolgens is een open gesprek gestart waarin 

diverse coaches en cliënten aan het woord 

kwamen. In dit gesprek heeft de Nationale 

ombudsman een goed beeld gekregen van waar 

medewerkers en cliënten tegenaan lopen om vervolgens te bekijken hoe hij hierin van betekenis zou kunnen 

zijn. Zo gaf hij aan “Om goed te weten hoe het écht werkt, moeten we het gesprek met elkaar aangaan.” 

De Participatiewet wordt momenteel onderzocht, dit gaf ook minister Schouten aan tijdens haar bezoek aan 

WerkSaam begin februari.  

mailto:cliëntenraad@werksaamwf.nl


 

 

“We zijn erg blij dat we een kijkje hebben mogen nemen. De nuchtere Westfriese mentaliteit zie je terug in de 

hele organisatie.” Aldus Reinier van Zutphen. Ook was het team onder de indruk van de goede samenwerking 

tussen de 7 Westfriese gemeenten en WerkSaam.  

 

 

Actuele vacatures 

 

Handige medewerkers, Enkhuizen  

Wat gaat u doen? 

U wordt eerst ingezet voor alle voorkomende werkzaamheden. 

Denk hierbij aan het plaatsen van glaslatten, kozijnen rubberen, 

hang- en sluitwerk monteren, inpakken en op bokken zetten. Niet 

alleen handige technische jongens worden gevraagd, maar ook 

meiden. Welke handige dames komen dit team versterken? 

 

Wat vragen we van u? 

• U bent vooral heel handig en hebt bij voorkeur ervaring in de 

technische sector (opleiding en/of werkervaring) 

• U leest graag technische tekeningen en werkt secuur 

• U bent per direct fulltime beschikbaar en woont in de directe 

omgeving van Enkhuizen 

 

Dit bedrijf zoekt diverse medewerkers maar ook mensen die we 

kunnen opleiden en die door kunnen groeien naar de volgende 

functies: 

• Medewerker Bouwen 

• Medewerker Hang- en Sluitwerk / Beslag inbouwen 

• Medewerker CNC Machine Voorbewerking 

• Medewerker Zaagmachine 

 

 

Technisch medewerker, Enkhuizen 

Wat gaat u doen? 

U gaat diverse tuinproducten maken van staal en hout. De werkzaamheden lopen tot na de zomervakantie. 

Als er meer werk binnenkomt dan kan het veel langer worden. 

Wat vragen we van u? 

• U spreekt de Nederlandse taal  

• U heeft technisch inzicht en plezier in werken 

• U bent bereid een training on-the-job te volgen en u kunt het snel oppakken  

• U bent lichamelijk gezond  

 

Afwerker kunststof kozijnen, Enkhuizen 

Wat gaat u doen? 



 

U bent verantwoordelijk voor het afwerken van kunststof kozijnen. Dit houdt in: de ‘bramen’ bij de hoeken 

van de kunststof kozijnen weghalen en het bijwerken van de kozijnen zodat ze de juiste kleur krijgen. Hang- 

en sluitwerken monteren en kozijnen assembleren. 

Wat vragen we van u? 

Dit is staand werk en we zijn op zoek naar iemand die fulltime kan werken. Iemand die dit werk voor langere 

tijd wil doen. 

 

Productiemedewerker Bakkerij, Avenhorn en Obdam 

Wat gaat u doen? 

Uw taken als Productiemedewerker zijn onderdeel van het productieproces voordat het brood in de winkel ligt. 

U bent een belangrijke schakel in de productielijn. U draagt zorg voor de uitvoering en het bewaken van dit 

proces, bijvoorbeeld: verdelen, rijzen, bakken, koelen, verpakken en klaarzetten voor transport naar de 

winkel.    

Wat vragen we van u? 

• U heeft ervaring met productiewerkzaamheden 

• U kunt Nederlandse praten en begrijpen 

• U bent bereid in ploegen te werken 

• U kunt naar de locatie komen (er is geen OV) 

• U kunt lichamelijk werk verrichten  

 

Magazijnmedewerker, Zwaag 

Wat gaat u doen? 

U gaat bureaustoelen in elkaar zetten en klaarzetten voor verzending. Daarnaast doet u nog andere 

werkzaamheden in het magazijn.  

Wat vragen we van u? 

• U spreekt de Nederlandse taal, of u spreekt zeer goed 

Engels.  

• U heeft enkele jaren werkervaring in een magazijn.  

• U bent in het bezit van een hef/reachtruck rijbewijs en 

lichamelijk sterk. 

 

 

Kom Binnen Bij Bedrijven Dagen  

130 deelnemende bedrijven 

Op zoek naar een baan of gewoon zin om een bedrijf in de regio te bezoeken? Dat kan 

tijdens de Kom Binnen Bij Bedrijven Dagen! 

Van 21 t/m 26 maart 2022 kunt u bedrijven bezoeken tijdens de Kom Binnen Bij Bedrijven 

Dagen (KBBBD). Bent u werkzoekend, buurtbewoner, student of gewoon nieuwsgierig 

naar dat ene bedrijf? Schrijf dan snel in! 

 

Bereikbaarheid WerkSaam Westfriesland 

Geïnteresseerd in één van deze 

vacatures? 

Neem contact op via: 

matchmaker@werksaamwf.nl 

https://www.kbbbd.nl/voor-bezoekers


 

Bereikbaarheid 

Wij zijn geopend van maandag t/m vrijdag 

12.00 - 17.00 uur (‘s middags alleen op afspraak: 0229 - 25 87 58) 

 

WerkSaam Café 

WerkSaam Café Hoorn is open.  

 

Jongerenloket 

Jongerenloket Westfriesland locatie Hoorn is open van maandag 

t/m vrijdag van 13.00 tot 16.00 uur (adres: Noorderveemarkt 1A in Hoorn).  

Locatie Stede Broec heeft iedere woensdag inloopspreekuur van 13.00 tot 16.00 uur (adres: Stationslaan 2 in 

Bovenkarspel (in de bibliotheek). Telefonisch (maandag t/m vrijdag van 13.00 tot 16.00 uur) via 06-11 39 38 

18 en via 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. 

 

Vragen aan bezoekers van WerkSaam 

Om het risico op besmetting met Corona te verkleinen, stellen we bezoekers die naar WerkSaam willen komen 

de volgende vragen: 

Zit u vanwege Corona in quarantaine of heeft u klachten? Blijf thuis. 

Twijfelt u? Doe de quarantainecheck. 

 

WerkSaam Rookvrij 

WerkSaam is per 1 april 2022 volledig rookvrij. Dit betekent 

dat er vanaf 1 april in het gebouw en op het terrein (inclusief 

parkeerterrein) niet meer gerookt mag worden. 

 

 

https://www.werksaamwf.nl/contact/werksaam-cafe
https://jongerenloketwestfriesland.nl/
mailto:jongerenloket@hoorn.nl
https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl/

