
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van Waalhandjes naar technisch medewerker buitendienst 
 

Passend werk vinden is soms lastig, dat weet 

Joey als geen ander. Na wat mislukte 

sollicitaties, startte hij met de groepsgewijze 

begeleiding (bemiddelingsgroep) binnen 

WerkSaam. Ook bracht coach Jackie Leppers 

hem in contact met jongerencoach Appie. En dat 

was precies wat Joey nodig had. Inmiddels is hij 

aan de slag bij retailbouwer Stamhuis. 

 

Op maandagen ging Joey naar de bemiddelingsgroep. 

Hier kreeg hij ondersteuning bij het solliciteren. “Ik 

vond het fijn om begeleid te worden. Eerder had ik 

niet veel geluk met sollicitaties, maar nu werd er over 

mijn schouder meegekeken. Dat heeft me wel 

geholpen.’’  

Waalhandjes 

Op de andere dagen ging Joey aan de slag als 

klusjesman bij de Waalhandjes met jongerencoach 

Appie. “Met Appie heb ik me 13 weken kunnen 

oriënteren. Ik deed verschillende werkzaamheden. Van 

schilderwerk tot een tuintje opknappen en nieuwe 

plafondplaten plaatsen. Er was veel afwisseling en dat 

vond ik leuk. Daarbij heb ik een ritme op kunnen 

bouwen.” 

 

Behalve dat ritme, heeft hij hier ook ervaring op kunnen doen. En kreeg hij voldoende ruimte om zichzelf te 

ontwikkelen. Samen met de ondersteuning bij het solliciteren is het Joey nu dan ook gelukt een baan te 

vinden. Hij is nu technisch medewerker buitendienst bij Stamhuis. Dit bedrijf is voornamelijk gespecialiseerd 

in het verbouwen van winkels van Albert Heijn, BP, Gall&Gall en Etos. 

 

Joey adviseert anderen om ondersteuning te vragen bij het vinden van een baan. “En mocht er ruimte zijn bij 

jongerencoach Appie dan is dat zeker een aanrader. Want als je echt wilt, is er genoeg werk te vinden.” 
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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   



 

Wie kan u helpen bij geldzaken? 
 

Loopt u achter met betalingen of heeft u geldzorgen? Zoek dan hulp bij 

uw gemeente. Ook kunt u voor tips en informatie terecht op de website 

www.wijzeringeldzaken.nl   

Energiecompensatie 

Elk huishouden krijgt in november en december 2022 € 190,00 korting 

op de energierekening. Deze compensatie wordt verrekend via uw 

energieleverancier. U hoeft dit dus niet zelf aan te vragen.   

 

Maakt u extra kosten vanwege de intensieve zorg die uw kind nodig heeft? 

Dubbele en extra kinderbijslag 

Dubbele kinderbijslag  

Wie thuiswonende kinderen onder de 

18 jaar, dan ontvangt kinderbijslag. 

Maakt u extra kosten vanwege de 

intensieve zorg die uw kind nodig 

heeft? Dan kunt u recht hebben op 

dubbele kinderbijslag als uw kind 3 

jaar of ouder is. Deze dubbele 

kinderbijslag kunt u met uw DigiD 

aanvragen via de website van de 

Sociale Verzekeringsbank (SVB). Om 

te kunnen beoordelen of u in 

aanmerking komt, vraagt de SVB 

advies aan het Centrum indicatiestelling Zorg (CIZ).  

Extra kinderbijslag 

Als u een heel kalenderjaar dubbele kinderbijslag heeft ontvangen, kunt u ook nog recht hebben op extra 

kinderbijslag (dus bovenop de dubbele kinderbijslag). De SVB kijkt naar uw inkomen en of u een fiscale 

partner had. U kunt de extra kinderbijslag achteraf aanvragen: in het volgende kalenderjaar, van 1 januari tot 

uiterlijk 1 december. U ontvangt dan in een keer het totaalbedrag over het vorige kalenderjaar. Over 2021 is 

dat € 2.225,29 en over 2022 € 2.298,28.  

 

Heeft u de extra kinderbijslag over 2021 nog niet aangevraagd? Doe dat dan alsnog zo snel mogelijk.  

Uw aanvraag over 2022 kunt u doen vanaf 1 januari 2023. Zet deze datum alvast in uw agenda.  

 

Kijk voor meer informatie op www.svb.nl. Klik op kinderbijslag en daarna op dubbele kinderbijslag. 

 

  

http://www.wijzeringeldzaken.nl/
http://www.svb.nl/


 

Training Leren Solliciteren  
Solliciteert u veel, maar bent u teleurgesteld omdat het toch niet lukt om een baan te vinden? 

Bijvoorbeeld omdat u niet wordt uitgenodigd voor een gesprek? Of omdat uw sollicitatiegesprek 

lastig loopt? Dan kan de training Leren Solliciteren u helpen!  

 

De training Leren Solliciteren is voor mensen die succes 

willen hebben in solliciteren en daar (weer) plezier en 

zelfvertrouwen in willen ervaren. We gaan ontdekken welke 

functies bij u passen. En leren u zoeken naar interessante 

vacatures. Ook leert u een goede brief en CV schrijven. Als u 

vervolgens wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek, 

dan is het belangrijk dat u zich hierop goed voorbereidt. 

Daarom leren we u ook hoe u een goed gesprek voert en hoe 

u zich goed presenteert. 

Meer weten of aanmelden?  

De training Leren Solliciteren duurt 8 weken. De training start op woensdag 26 oktober en loopt t/m 16 

december 2022. Op woensdag en vrijdag van 13.30 – 16.00 uur bij WerkSaam. Neem contact op met uw 

coach om u aan te melden of voor meer informatie.  

 

 

Doe mee met Voel je goed!  

“Ik weeg 6 kilo minder, sinds ik begrijp wat ik eet.” 

Iets voor u? 

Voel je goed! is voor volwassenen uit Hoorn, die willen werken aan een 

gezonder gewicht. En graag adviezen ontvangen in makkelijke taal. 

Wat?  

Voel je goed! bestaat uit adviezen en lessen in makkelijke taal.  

Over gezond eten en bewegen. U leert wat het is. En hoe u het doet. 

Hoe en waar? 

Een diëtist geeft u adviezen. Een vrijwilliger begeleidt de lessen. 

In de buurt in wijkcentrum Grote Waal, Kersenboogerd en Risdam Noord. In 

kleine groepjes van 6 personen.  

Wanneer? 

We starten als er een groepje van 5 deelnemers is. 

Voel je goed! duurt een half jaar. Het zijn wekelijkse lessen.  

Kosten 

De lessen van de vrijwilliger en diëtist zijn gratis.  

Meedoen?  

Wil u ook werken aan een gezonder leven? 

Geef je dan op voor Voel je goed! Dat kan bij Nanda Leeuw, 0229-855700 



 

Nieuws van de Cliëntenraad  
 

De Cliëntenraad had op maandag 3 oktober weer een 

interessante vergadering. En twee dagen eerder, op zaterdag 

1 oktober waren we aanwezig bij het ‘Festival van de Smalle 

Beurs’, georganiseerd door o.a. het Straatpastoraat en 

Stichting AyudaMe.     

Smalle beurzen 

Het ‘Festival voor de Smalle Beurs’ werd goed bezocht. Veel mensen 

hadden contact met elkaar en gaven elkaar tips. Soms zijn de tips die 

mensen in armoede elkaar geven nóg waardevoller dan de adviezen 

vanuit officiële organisaties (die hanteren toch protocollen en hebben 

te maken met regels en wetten). Over een workshop met budgetadviezen van een medewerkster vanuit 

1.Hoorn hoorden we veel lof. Vooral vanwege de persoonlijke aandacht die ze de aanwezigen schonk. En 

verder blijken er allerlei initiatieven te zijn om elkaar te helpen: gratis avondmaaltijden bij kerken en 

stichtingen, een dierenvoedselbank (in oprichting), kledingvoorzieningen en de fietsjes van Jan en Lida. 

Volgend jaar weer!   

 

Vergadering  

Tijdens de vergadering vertelde medewerkster Justyna over haar werk als trajectbegeleider. Uit haar verhaal 

bleek opnieuw dat persoonlijke aandacht en goed luisteren naar de mensen in de bijstand het beste werkt om 

mensen uit de penarie te halen en op de kortere of langere termijn (geduld blijkt een schone zaak) te brengen 

naar betaald werk of een eigen bedrijf. Naar aanleiding van dit gesprek, en onze eigen gedachten over hoe 

het beste onderzocht kan worden of cliënten tevreden zijn, raakten de leden van de Cliëntenraad in discussie 

over de kwaliteit van de dienstverlening door medewerkers van WerkSaam. Daarbij bleek opnieuw het belang 

van onze ‘meetlat’: respect, rechtvaardigheid, menselijke maat en de klare taal. Dat is een onderwerp dat we 

zeker op 31 oktober gaan bespreken tijdens de kennismaking met nieuwe bestuursleden van WerkSaam 

Westfriesland.  

Want het gaat om u: de mensen die een uitkering ontvangen van, of werken bij WerkSaam. 

 

© Werkgroep Communicatie, Cliëntenraad WerkSaam.  



 

Inkomenscoach wordt inkomensconsulent  
 

U heeft bij WerkSaam een contactpersoon voor uw uitkering. Wij 

noemden deze contactpersoon een inkomenscoach. Wij hebben gemerkt 

dat het soms verwarrend is dat WerkSaam 2 soorten coaches heeft: 1 

voor uw re-integratie en 1 voor uw uitkering. Daarom veranderen we dit.  

Voortaan noemen wij uw contactpersoon voor uw uitkering uw 

inkomensconsulent. Maar verder wijzigt er niets: u kunt met al uw vragen 

over uw uitkering nog steeds bij dezelfde persoon terecht. 

 

Vacatures 

Productiemedewerker, Opmeer 

 
Als productiemedewerker bent u verantwoordelijk voor het maken van verschillende maten van kunststof 

vacuüm vormen. In dit bedrijf wordt u opgeleid om zelfstandig bij de blaasmachine de werkzaamheden uit te 

voeren. 

U heeft een afwisselende takenpakket, waarbij u zich bezig houdt met enerzijds de machine en anderzijds de 

orders, maakt u uiteindelijk een topkwaliteit product om trots op te zijn 

Wat vragen we van u? 

• U bent een echte aanpakker 

• U beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift 

• U bent fulltime beschikbaar in een 2 ploegendienst  

 

Inpakmedewerkers vis, Hoorn 

 
Voor een groothandel in vis in Hoorn zoeken wij zowel fulltime als parttime medewerkers. Kandidaten uit 

Hoorn en omstreken genieten de voorkeur. Het werk is fysiek zwaar. Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast 

dienstverband voor 24 - 40 uur per week. Werktijden zijn van 8.00 uur tot 17.00 uur. 

Wat vragen we van u? 

• Basisonderwijs  

• Motivatie is belangrijker dan opleiding  

 

Verkeersregelaars, diverse locaties 

De verkeersregelaars zijn allen volledig bevoegde beroeps verkeersregelaars met landelijke bevoegdheid. Dit 

houdt in dat onze medewerkers geheel zelfstandig (zonder toezicht van politie) het verkeer mogen regelen 

binnen alle provincies van Nederland. 

Wat vragen we van u? 

• Flexibel inzetbaar 

• Teamspeler 

• Rijbewijs en eigen vervoer niet verplicht  

• Goed Nederlands kunnen spreken en verstaan 

• VOG verplicht (deze wordt voor u aangevraagd) 

 



 

Volg ons ook op Facebook: Facebook.com/werksaamwf 

Twitter: @werksaam | Instagram: WerkSaam.Westfriesland 

Chauffeur, Zwaag 

Wilt u een bijdrage leveren aan de bezorging van stoelen aan dealers en eindklanten? Dan is de functie van 

chauffeur misschien iets voor u. Vanuit Zwaag worden zowel gemonteerde als ongemonteerde stoelen 

geleverd.  

Wat vragen we van u? 

In deze hectiek zorgt u als chauffeur ervoor dat de producten op tijd worden bezorgd. Voor de klant bent u 

het vriendelijke gezicht dat altijd bezorgt op het moment dat met onze klanten is afgesproken. U beschikt 

minimaal over een rijbewijs CE en daarnaast bent u beschikbaar van maandag t/m vrijdag. 

 

Verkoper damesmode, Bovenkarspel 

Voor een modewinkel in Bovenkarspel zijn we op zoek naar een verkoopster 24-40 uur. 

Wat vragen we van u? 

U bent klantvriendelijk, gemotiveerd, communicatief vaardig en mode en trends zijn uw passie. U hebt een 

goede beheersing van de Nederlandse taal. Bij voorkeur heeft u ervaring in de verkoop van mode maar dit is 

niet noodzakelijk. 

Wat gaat u doen? 

• U adviseert en bedient onze klanten vakkundig en professioneel 

• U handelt in de Store alle voorkomende kassahandelingen af 

• U zorgt voor ons assortiment en het magazijn 

 

 

Geïnteresseerd in één van deze 

vacatures? 

Neem contact op via: 

matchmaker@werksaamwf.nl 


