
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het regent regentonnen in Hoorn 
 

WerkSaam-coach Appie en zijn ‘Waalhandjes’ 

hebben een groot project voor woningcorporatie 

Intermaris uitgevoerd. In diverse wijken in Hoorn 

hebben zij bewoners voorzien van een regenton. De 

deelnemers van Waalhandjes leerden hoe je een 

regenton installeert en zo kwamen zij in aanraking 

met blije en dankbare buurtbewoners. Het project is 

succesvol afgerond. En: er zijn weer meerdere 

cliënten uitgestroomd! 

Win-win 

Behalve dat deze cliënten zichzelf op weg naar de 

arbeidsmarkt hebben geholpen, helpen zij dus ook 

buurtbewoners. In dit geval met besparen. Want door het 

gebruik van regenwater wordt er bespaard op kraanwater. 

En regentonnen ontlasten het riool, hierdoor is er minder 

kans op overstromingen.  

Appie en de Waalhandjes 

Tijdens een traject met Appie gaan deelnemers 2 of 3 

dagen per week aan de slag met activiteiten als sporten, 

het onderhouden van moestuinen en het uitvoeren van 

wijkwerkzaamheden in opdracht van Intermaris. Het gaat 

dan om de leefbaarheid van de wijk: helpen bij ontruimingen, het inrichten van woningen, het tegengaan van 

geluidsoverlast, het uitvoeren van kleine klusjes en tuinonderhoud, etc. Appie: “Vaak speelt er bij deze 

cliënten meer dan wat voor de buitenwereld zichtbaar is. Ik ga graag met mensen in gesprek over wat ze 

bezighoudt. We stellen samen een haalbaar plan op.” 

 

Het traject, dat 3 tot 6 maanden duurt, is vooral bedoeld voor (jongere) cliënten. Zij kunnen ritme en 

werkervaring opbouwen en uitstromen naar de reguliere arbeidsmarkt. Of naar een opleiding of een Fase 2 

werkstage (met certificering) in de groenvoorziening/ schoonmaak/ logistiek of een extern leer-werktraject. 

Appie en Waalhandjes, jullie zijn goed bezig! 
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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   



 

Uw uitkering: wat u moet weten 

Kostendelersnorm: wijziging leeftijd  

Wat is de kostendelersnorm? 

De kostendelersnorm houdt in dat de bijstandsuitkering wordt verlaagd als er meer mensen in één huis 

samenwonen. Het idee is dat zij hun woonlasten met elkaar kunnen delen en daardoor minder uitkering nodig 

hebben.  

 

Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat ouders een lagere uitkering krijgen, omdat er een inwonend kind is met 

een eigen inkomen. Omdat de regering de effecten van deze regeling onwenselijk vindt, wordt dit aangepast.  

Wijziging per 1 januari 2023 

De regels voor de kostendelersnorm wijzigen per 1 januari 2023. Nu tellen medebewoners vanaf 21 jaar mee 

voor de kostendelersnorm. Deze leeftijdsgrens wordt verhoogd naar 27 jaar. Per 1 januari 2023 kunnen 

medebewoners tot 27 jaar geen kostendelers meer zijn.  

Geldt voor u op dit moment de kostendelersnorm en is uw medebewoner op 1 januari 2023 nog geen 27 jaar? 

Dan ontvangt u vanaf dat moment een hogere uitkering. U hoeft hier niets voor te doen. U ontvangt 

binnenkort een brief van uw inkomensconsulent over deze wijziging.   

Let op:  

De hogere uitkering geldt dus totdat uw medebewoner 27 jaar wordt. Daarna wordt uw uitkering weer 

aangepast naar de kostendelersnorm. Bent u zelf tussen de 21 en 27 jaar oud en heeft u medebewoners van 

27 jaar of ouder? Dan blijft u de kostendelersnorm ontvangen. 

 

Puur for Kids 
De stichting Puur for Kids wil kinderen helpen uit gezinnen die 

het minder hebben. Sinds 2007 zamelt de organisatie cadeautjes 

in tijdens de decembermaand. Er zijn diverse projecten gestart 

om deze kinderen blij te maken: De Schooltas, De Beweegtas en 

De Laptop. 

 

Er zijn veel kinderen die niet de magie van kerst kennen zoals het ze 

gegund is. Door de samenwerking met Voedselbank West-Friesland, 

Alkmaar en Langedijk worden al veel kinderen bereikt. Maar er zijn 

zoveel meer kinderen die dit verdienen. 

 

Het is niet makkelijk om deze kinderen te vinden, bijvoorbeeld omdat vanwege privacy adressen niet zomaar 

door gemeenten bekend worden gemaakt. U kunt een aanvraag indienen. Kent u kinderen of een gezin die 

een klein beetje magie verdienen? Vul het formulier op de website dan in.  

 

Alle aanvragen worden behandeld. Dit kan tot en met donderdag 15 december 18:00 uur. De kinderen of 

gezinnen moeten woonachtig zijn in 1 van de 7 Westfriese gemeenten. 

 

www.puurforkids.nl/kerstactie/aanvraag/  

 

http://www.puurforkids.nl/kerstactie/aanvraag/


 

Organisatie in beeld 

Zorgverzekering 
Het is weer tijd om een zorgverzekering te kiezen. 

Weet u al dat er een verzekering is speciaal voor inwoners met 

een laag inkomen? 

Voor wie? 

Speciaal voor inwoners met een laag inkomen heeft Univé samen met de gemeenten in Westfriesland een 

aantrekkelijke zorgverzekering samengesteld. 

Korting! 

Univé geeft de deelnemers een korting en de gemeenten betalen een deel van de premie. 

Wat is er verzekerd? 

Met de collectieve zorgverzekering ontvangt de verzekerde 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. 

Zijn er voorwaarden? 

Bij deelname krijgt de verzekerde een goede zorgverzekering voor een extra lage premie. Er is geen medische 

keuring nodig. Univé accepteert iedereen, ook bij een minder goede gezondheid. 

Wilt u meer informatie? 

Op de website www.gezondverzekerd.nl staat alle informatie over het afsluiten van de gemeentepolis. Vanaf 

12 november 2022 is informatie beschikbaar over hoe de pakketten in 2023 er precies uit zien. U kunt ook 

bellen met Univé, afdeling gemeentepakket via 072 - 527 76 22. 

 

Grip op geld met Geldfit 

 

Er kan van alles gebeuren waardoor u vragen of zorgen 

heeft over geld. Hoe uw leven er ook uitziet, Geldfit denkt 

met u mee. Of u nu inkomen krijgt via uw werk, uw 

onderneming, uw stufi of de overheid. We geven u een 

passend advies, of brengen u in contact met een persoon 

die meedenkt. Samen maken we duidelijk wat uw volgende stap is.   

 

Wat is Geldfit? 

Op geldfit.nl kunt u gratis en op uw manier aan de slag met informatie en tools. U blijft anoniem en zit 

nergens aan vast. Om Geldfit heen staat een groot netwerk van gemeenten, bedrijven en stichtingen. Zo 

kunnen we u altijd in contact brengen met een organisatie bij u in de buurt.  

 

www.Geldfit.nl  

 

© 2022 Nederlandse Schuldhulproute  

http://www.gezondverzekerd.nl/
http://www.geldfit.nl/


 

Gratis naar The 70’s Unplugged: Songs for the Road  
 

Kunt u ook zo genieten van muziek op de radio, televisie, Spotify of YouTube én zou u dit het liefste ook eens 

live willen horen? Maar is dat nu juist hetgeen dat momenteel (financieel) niet lukt en laat u het daarom 

achterwege? Schouwburg Het Park biedt u graag de kans om gratis plaats te nemen in de rode pluche 

theaterstoel en een avond optimaal te genieten van ‘The 70’s Unplugged’.  

  

Op donderdag 1 december komt de band naar Hoorn en speelt graag voor u de mooiste popsongs uit de 

seventies. Nummers over weggaan en thuiskomen, over dromen, illusies en desillusies. ‘The 70’s Unplugged’ 

heeft de pareltjes weten te vinden en de band vertolkt de liedjes op z’n eigen ambachtelijke en doorleefde 

manier. Van Eagles tot Fleetwood Mac, van James Taylor tot John Denver, van Joni Mitchell tot Linda Ronstadt 

en vele anderen. Een avond genieten voor de liefhebbers van pure popmuziek! 

Speciaal voor u 

Er zijn beperkt tickets beschikbaar dus reserveer snel. U kunt via de ticketlink maximaal 2 gratis tickets 

bestellen.  

De kaarten zijn exclusief consumptie. Het is niet geschikt voor kinderen. Vol = vol.  

Mocht u onverhoopt toch niet kunnen, wilt u ons dit dan laten weten? Dan kunnen wij de kaarten aan iemand 

anders cadeau doen! 

 

Boek dus NÚ gratis tickets via: https://bit.ly/70sUnpluggedHoorn  

 

Nieuws van de Cliëntenraad  
Het was een spannende vergadering van de Cliëntenraad, op 31 

oktober 2022. Want eerst maakten wij kennis met enkele leden van 

het nieuwe Dagelijks Bestuur van WerkSaam Westfriesland. Na de 

gemeenteraadsverkiezingen werden namelijk overal nieuwe 

wethouders benoemd voor Sociale Zaken. Behalve in Drechterland, 

daar blijft Simone Visser-Botman verantwoordelijk, en daar zijn we 

blij mee.  

Tijdens onze vergadering leerden we de onder andere bestuursleden uit 

Koggenland (Marian van Kampen), Hoorn (Axel Boomgaars) en Opmeer (Robert Tesselaar) beter kennen.   

De vragen die we hen stelden gingen onder andere over de kritiek op en de zorgen over de Participatiewet, 

die we tegenwoordig overal in het land horen: te streng op fraude, toe leiden naar werk gaat niet overal zoals 

het hoort en ja, vooral de armoede in Nederland en Westfriesland. En we vroegen naar hun visie op 

vakmanschap van de medewerkers: wordt er voldoende aandacht besteed aan bijscholing, van zowel 

medewerkers in het groen als de klantmanagers en coaches? Op die vragen en antwoorden komen we een 

volgende keer terug.  

Het gaat over mij! 

Denkt u wel eens bij discussies in de kranten, in de Tweede Kamer of de Gemeenteraad: “Maar dit gaat over 

mij, jullie in de politiek weten niet hoe het is om te leven met een bijstandsuitkering en ook nog kinderen op 

te voeden en óók een bijbaan te behouden!”  Daarover heeft de Landelijke Cliëntenraad een website gemaakt, 

en zij maakt bovendien elke maand een ‘podcast’ (dat is een soort radioprogramma, maar kan je online 

beluisteren).  

https://bit.ly/70sUnpluggedHoorn


 

Dat is de website ‘Het gaat over Mij’: https://www.hetgaatovermij.org/.  

U kunt via deze website de Landelijke Cliëntenraad laten weten hoe u de Participatiewet ervaart, of u 

voldoende bijzondere bijstand krijgt, of beschut werk wel werkt, of de schuldhulpverlening.  

En wij van de Cliëntenraad WerkSaam horen uw verhaal óók graag. Zelfs al kunnen we geen persoonlijke 

klachten of problemen oplossen (zoals met de kostendelerskorting, of hoe u de begeleiding door uw 

arbeidscoach ervaart). Maar als we niet weten wat er wel of niet werkt bij WerkSaam Westfriesland, dan 

kunnen we alleen maar de beleidsnota’s en jaarverslagen lezen en denken dat alles goed gaat bij WerkSaam. 

Daarom: laat u horen! Want het gaat over u! En het liefst controleren wij het beleid en de uitvoering samen 

met u.  

 

Onze volgende vergadering is op 28 november. Daarna is er de kerstvakantie, en komt de Cliëntenraad weer 

bij elkaar op 30 januari 2023.  

 

© Werkgroep Communicatie, Cliëntenraad WerkSaam.  

 

Vacatures 

Koerier, standplaats Opmeer 

Als pakketbezorger bent u verantwoordelijk voor het ophalen, vervoeren en bezorgen van pakketten in uw 

werkgebied. Met een bestelbus of bakwagen gaat u op pad en bezorgt u gemiddeld tussen de 100 en 170 

pakketten per dag. U bent 4 tot 8 uur per dag fysiek bezig, stapt gemiddeld 20 keer per uur in- en uit de 

bestelbus en u tilt pakketten. Het is dus belangrijk dat u fit en gezond bent. Als pakketbezorger werkt u 

nauwkeurig, bent u netjes in het verkeer en staat u onze klanten vriendelijk te woord. 

Wat vragen we van u? 

• U bent in het bezit van een geldig Nederlands rijbewijs B 

• U spreekt, leest en schrijft goed Nederlands en Engels 

• U bent in staat een VOG aan te vragen 

• U bent flexibel, zet graag een stap extra en levert kwaliteit 

• U bent fit, dus het tillen van pakketten, traplopen en veel uw bus in- en uitstappen is voor u geen 

enkel probleem 

Kraamverzorgende in opleiding, diverse locaties 

U kunt bij dit bedrijf aan de slag als leerling-kraamverzorgende. U volgt dan via hen een opleiding tot 

kraamverzorgende. Deze wordt volledig voor u betaald. Daarna krijgt u een contract voor 24 uur per week. 

Zorg bieden aan volwassenen en baby’s: dat ligt u wel. U heeft de motivatie om u te ontwikkelen tot 

zelfstandig kraamverzorgende en wil graag uw werk en studie combineren. Daarbij neemt u initiatief en weet 

u van aanpakken. U begrijpt dat een bevalling niet valt te plannen, dus vindt u het geen probleem om af en 

toe ’s avonds en tijdens weekenden, feestdagen en vakanties te werken. 

Wat vragen we van u? 

• U heeft een vmbo-diploma met kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg, een mbo 2-

diploma of hoger of een overgangsbewijs van havo/vwo 3 naar 4. Eventueel kan er een niveau toets 

worden afgenomen.  

• U heeft een rijbewijs B en bent bij voorkeur in bezit van eigen vervoer (een auto, elektrische fiets 

etc.) 

• U kunt Nederlands spreken en schrijven. 

https://www.hetgaatovermij.org/


 

Volg ons ook op Facebook: Facebook.com/werksaamwf 

Twitter: @werksaam | Instagram: WerkSaam.Westfriesland 

Productiemedewerker bakkerij, Avenhorn/Obdam 

Het is weer zo ver: bakkerijen gaan hun piekperiodes in en zijn op zoek naar productiemedewerkers. 

Wat vragen we van u? 

• Productie ervaring 

• U kunt Nederlands spreken  

• U bent bereid om in ploegen te werken 

• U kunt op locatie komen (in de buurt wonen of auto, OV rijdt niet) 

• U kunt lichamelijk werk doen (het kan zwaar werk zijn) 

 

Tegelzetters of stukadoors, Opperdoes 

Wij zijn op zoek naar tegelzetters of stukadoors. Met of zonder ervaring. Het gaat om een erkend leerbedrijf.  

Wat vragen we van u? 

• Fulltime beschikbaar (32 uur is bespreekbaar) 

• Ervaring is geen vereiste 

 

Materiaalbeheerder, Obdam 
U bent verantwoordelijk voor het materiaal (schildersmaterialen en verf) en de voorraad in het magazijn. U 

doet de bestellingen, houdt de voorraad bij en zorgt dat het magazijn netjes is. U zet in- en uitgaande spullen 

klaar of ruimt ze in de stellingen. Bij grote bestellingen heeft u de beschikking over een heftruck. 20% van de 

werkzaamheden voert u zittend uit en 80% is lopen, staan en tillen. Het is een zelfstandige functie, maar u 

heeft wel een aanspreekpunt.  

De functie leent zich voor een brede doelgroep, oudere werknemers (55+) ook welkom. 

Wat vragen we van u? 

• De functie is parttime 20 uur, 5 dagen een ochtend van 8.00 tot 12.00 uur (als u handig bent en ook 

inzetbaar voor schilderwerkzaamheden is er urenuitbreiding - door meer werk - mogelijk) 

• U kunt Nederlands spreken, schrijven en begrijpen 

• U bent fysiek in goede staat 

• Ervaring met logistieke taken of schilderwerk is geen vereiste 

Facilitair Medewerker / Interieurverzorger, Heerhugowaard 

Samen met uw directe collega(s) bent u verantwoordelijk voor de uitvoering van de 

schoonmaakwerkzaamheden. Het betreft een functie van maandag tot en met vrijdag voor 30 uur per week. 

Geen dag is hetzelfde. Iedereen is weer blij als u bent langs geweest. De werkzaamheden bestaan uit het 

schoonhouden van kantoren, sanitaire ruimtes en algemene ruimtes. Het bijvullen van de koffie- & 

snoepautomaten hoort ook bij uw taken. 

Wat vragen we van u? 

• U heeft een actieve werkhouding  

• Om 7.00 uur starten is voor u geen probleem 

• U heeft een flexibele instelling 

• U bent bereid om uw collega te vervangen bij vakantie en/of ziekte 

• Ervaring met schoonmaakwerkzaamheden is geen vereiste 

• U bent woonachtig in Heerhugowaard of directe omgeving 

 


