
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van extra taallessen naar een baan! 

 

Chirin is 27 jaar oud komt uit 

Syrië. Ze heeft daar gestudeerd 

als assistent architect in de 

interieurbouw en heeft hier ook 

kort werkervaring in opgedaan.  

 

Haar werkervaring bestond vooral 

uit het werken met het 

tekenprogramma AutoCAD. In Syrië 

heeft ze dit werk maar enkele 

weken kunnen doen, daarna moest 

zij samen met haar gezin vluchten 

voor de oorlog. 

Na aankomst in Nederland moest Chirin de Nederlandse taal leren. Dit deed zij relatief snel en zo zijn we in 

samenwerking met het WerkgeversServicePunt (WSP) een werkstage voor haar gaan zoeken. Het idee was 

om haar te laten zien hoe in Nederland vergelijkbare werkzaamheden worden uitgevoerd, maar ook om haar 

te laten wennen aan hoe ze werk en privé kan combineren. 

 

Van stage naar baan 

Werkgeversadviseur Bas van Velzen maakte kennis met Chirin en hoorde van haar opleiding als assistent 

architect. Hij vroeg WSP collega’s die connecties hebben in de technische branche of zij een passende 

werkstageplaats wisten. En ze hadden geluk: er was een bedrijf die een leerling tekenaar zocht. De werkstage 

duurde 6 maanden. Hierna heeft Chirin extra taallessen gevolgd, gespitst ook op werken in de praktijk. Dit 

heeft geholpen, want haar Nederlands, zowel praten als verstaan, gaat steeds beter. 

De werkgever was tevreden en heeft besloten haar een arbeidsovereenkomst aan te bieden voor 24 uur per 

week! Samen met de inkomsten van haar man, hebben zij geen uitkering meer nodig. 

 

Het is niet zonder slag of stoot gegaan; het heeft wat tranen gekost, maar het is haar gelukt! Een baan in 

Nederland, in de branche die zij graag wil, en ze staat meteen in de folder van haar nieuwe werkgever Etlon. 

Ze mag hartstikke trots zijn op zichzelf. 
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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 

Wijziging uitkering per 1 juli 
 

Het wettelijk minimumloon stijgt per 1 juli 2022. 

Omdat de bijstandsuitkeringen zijn gekoppeld 

aan het minimumloon, stijgt uw uitkering dus 

ook. De onderstaande bedragen zijn netto en 

inclusief vakantietoeslag.  

 

 

Overzicht maandbedragen Participatiewet per 1 

juli 2022: 

Normen 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd  

• Alleenstaande of alleenstaande ouder *      € 1.101,82  

• Gehuwden of samenwonenden *       € 1.574,03  

(*indien er één of meer meerderjarige personen in dezelfde woning hun hoofdverblijf hebben, wordt de 

uitkering lager vastgesteld door toepassing van de kostendelersnorm) 

Jongerennormen zonder kinderen  

• Alleenstaande van 18, 19 of 20 jaar       € 272,02  

• Gehuwden of samenwonenden, beiden 18, 19 of 20 jaar    € 544,04  

• Gehuwden of samenwonenden die niet met een andere meerderjarige  

persoon in dezelfde woning hun hoofdverblijf hebben en waarvan één  

echtgenoot 18, 19 of 20 jaar is en de andere echtgenoot 21 jaar of ouder  € 1.059,04 

Jongerennormen met kinderen  

• Alleenstaande ouder van 18, 19 of 20 jaar      € 272,02  

• Gehuwden of samenwonenden, beiden 18, 19 of 20 jaar    € 858,85 

• Gehuwden of samenwonenden die niet met een andere meerderjarige  

persoon in dezelfde woning hun hoofdverblijf hebben en waarvan één  

echtgenoot 18, 19 of 20 jaar is en de andere echtgenoot 21 jaar of ouder  € 1.373,85 

Normen in inrichting 

• Alleenstaande of alleenstaande ouder      € 382,89 

• Gehuwden          € 621,69 

Overzicht maandbedragen IOAW en IOAZ per 1 juli 2022  

• Alleenstaande of alleenstaande ouder *      € 1.101,82  

• Gehuwden of samenwonenden       € 1.574,04  

(*indien er één of meer meerderjarige personen in dezelfde woning hun hoofdverblijf hebben, wordt de 

uitkering lager vastgesteld door toepassing van de kostendelersnorm) 

 

 
 



 

Aankondiging: Mijn WerkSaam van PIP naar iPa 
Als u cliënt bent bij WerkSaam kunt u op de website inloggen op een beveiligd gedeelte van Mijn 

WerkSaam. Daar ziet u uw persoonlijke gegevens, uw uitkeringsspecificaties etc. en u kunt daar 

ook uw vakantie doorgeven.  

 

Op dit moment zijn er 2 verschillende systemen waarop u kunt 

inloggen: de Persoonlijke Internet Pagina (PIP) en iParticipatie. Per 1 

september 2022 verandert dit.  

Vanaf die datum is PIP niet langer actief en kunt u alle nodige 

informatie vinden in iParticipatie. U kon al aanvragen indienen en 

wijzigingen doorgeven in iParticipatie, maar vanaf 1 september 2022 

kunt u hier ook uw uitkeringsspecificaties vinden en uw vakanties 

doorgeven.   

We blijven het “Mijn WerkSaam” noemen, maar vanaf 1 september 

kunt u dus alle nodige informatie in één applicatie (Mijn WerkSaam, 

iParticipatie) vinden. Inloggen gaat zoals u gewend bent, via onze 

website en vervolgens via DigiD.  

Zodra de wijziging ingaat, informeren we u hier nog een keer over. Heeft u hier nu al vragen over? Neem 

contact op met ket KCC, dit kan door te bellen naar 0229 - 25 87 58  

 

 

 

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 inkomstenformulier? 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 

Tijdstip: elke woensdag van 09.00 - 11.00 uur.  

U kunt zonder afspraak binnen komen lopen.  

Locatie: Gemeentehuis Bovenkarspel, De Middend 2, Bovenkarspel 

 

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

 



 

Jongerenloket Westfriesland 

Jongerenloket Westfriesland is verhuisd. Je vindt ons 

aan de Noorderveemarkt 1A in Hoorn (1e etage). Dat 

is vlakbij het station van Hoorn. 

Je bent welkom tijdens de inloopspreekuren van 

maandag t/m vrijdag van 13.00 tot 16.00 uur. 

 

Jongerenloket Westfriesland is er voor jongeren tot 27 jaar. 

Heb je vragen over werk, opleiding of een uitkering? Je 

kunt langskomen, bellen, mailen en appen. Kijk voor alle 

informatie op www.jongerenloketwestfriesland.nl.  

 

Ontdek je talenten en doe iets goeds voor een ander 

Jongeren die een tussenjaar nemen, kunnen meedoen 

aan het ‘Gouden Kans project’ 
Net klaar met je examens en wil je een tussenjaar 

nemen? Of ben je gestopt met je studie en nog geen 

idee wat je wilt gaan doen? Start je zoektocht met 

het Gouden Kans Project, speciaal voor jongeren 

tussen de 18 en 27 jaar.  

 

Het Gouden Kans project is er voor jongeren die hun 

talenten willen ontwikkelen, terwijl ze erachter komen wat 

ze echt willen doen en zich voor een ander of hun 

omgeving inzetten. Met het Gouden Kans project volg je 

een programma van vier maanden, die start met een 

gezamenlijke startweek. Zo leer je elkaar en jezelf beter 

kennen. Vervolgens volg je een workshopprogramma om 

interesses, talenten en doelen te ontdekken en verder te 

ontwikkelen. Gelijktijdig zet je je in voor een organisatie 

die midden in de samenleving staat of voer je met jouw 

groepje een zelfgekozen project uit. Er is keuze uit een aantal projecten die gemeen hebben dat ze een 

maatschappelijk doel dienen: ze moeten sociaal en duurzaam het verschil maken. Zo kun je ervaring opdoen 

en krijg je een duidelijk beeld voor je toekomstperspectief.  

 

Iets voor jou? 

De maatschappelijke diensttijd is bedoeld voor alle jongeren tussen de 18 en 27 jaar, die op zoek zijn naar 

een leuke en zinvolle manier om uit te zoeken wat de toekomst te bieden heeft en wat zij daarin kunnen 

betekenen. Heb je 4 maanden lang, 3 dagen in de week de tijd om je in te zetten voor een maatschappelijk 

interessante opdracht in jouw omgeving en wil je gelijktijdig een mooi workshopprogramma volgen? Laat het 

weten via www.goudenkansproject.nl   

http://www.jongerenloketwestfriesland.nl/
http://www.goudenkansproject.nl/


 

Organisatie in beeld 

Rolstoelvriendelijk Hoorn 

Mooi initiatief, deze website met informatie over de toegankelijkheid van 

voorzieningen voor rolstoelgebruikers. De website wordt beheerd door een 

medewerker van WerkSaam, vanuit zijn eigen ervaring als rolstoelgebruiker. 

Inwoners en bezoekers van Hoorn worden van goede informatie voorzien, zodat 

teleurstelling wordt voorkomen omdat een locatie niet bereikbaar is voor minder 

validen. 

Meer informatie: rolstoelvriendelijk-hoorn.nl  

Neem vooral ook een kijkje op de Facebookpagina: 

facebook.com/rolstoelvriendelijkhoorn  

 

Rolstoelvriendelijk Hoorn werkt samen met: 

 

Onbeperkt Hoorn  

Onbeperkt Hoorn wil een toegankelijke openbare ruimte in Hoorn voor 

iedereen. 

Ook Onbeperkt Hoorn heeft een Facebookpagina: 

facebook.com/OnbeperktHoorn  

Rolstoelvriendelijk Hoorn en Onbeperkt Hoorn ondernemen (samen) 

activiteiten en voeren gesprekken met diverse partijen, zowel binnen 

als buiten de Hoornse politiek, om Hoorn nog vriendelijker te krijgen 

voor mensen  met een visuele beperking, mensen met een rollator, 

mensen in een rolstoel, mensen in een scootmobiel, mensen die 

slecht ter been zijn, ouders met kinderwagens en vele anderen die hinder ondervinden van incorrecte 

infrastructuur en ontoegankelijkheid 

 

Inclusiviteit voor alle doelgroepen! 

 

 

Energietoeslag 
In de nieuwsbrief van april informeerden we u over de 

door de regering aangekondigde energietoeslag voor 

iedereen met een laag inkomen. Deze toeslag hoeft u 

niet op het inkomstenformulier te zetten.   

 

De kosten voor energie zijn de afgelopen tijd enorm 

gestegen. De regering heeft daarom besloten dat iedereen 

met een laag inkomen een energietoeslag krijgt. De 

gemeenten voeren deze regeling uit. Alle mensen met een 

bijstandsuitkering krijgen deze toeslag automatisch op hun rekening gestort.  

Deze energietoeslag valt niet onder uw inkomen. U hoeft deze dan ook niet op het inkomstenformulier te 

zetten.  

http://www.rolstoelvriendelijk-hoorn.nl/
https://www.facebook.com/rolstoelvriendelijkhoorn
https://www.facebook.com/OnbeperktHoorn/?__cft__%5b0%5d=AZWQRORdQtIEr9lB1jwHjo99PbNKSKvLD56VeyUZQinonQbYlDfyKEWAL5YdsJOGcadVKtHdwgj4yVN-WiH1mxe-bROk8HpDTr7qRuJSXwsWIXGh6_L-l8kTPVy60mPj2_py90OfmqyYE13vlZUTUkVWmuq37bGqvqrotB7dqt3JLQ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/OnbeperktHoorn
https://www.facebook.com/OnbeperktHoorn/?__cft__%5b0%5d=AZWQRORdQtIEr9lB1jwHjo99PbNKSKvLD56VeyUZQinonQbYlDfyKEWAL5YdsJOGcadVKtHdwgj4yVN-WiH1mxe-bROk8HpDTr7qRuJSXwsWIXGh6_L-l8kTPVy60mPj2_py90OfmqyYE13vlZUTUkVWmuq37bGqvqrotB7dqt3JLQ&__tn__=kK-R


 

Nieuws van de Cliëntenraad  
 

Maandag 4 juli vergaderde de Cliëntenraad voor de laatste keer 

vóór de ‘zomerstop’ (zomervakantie) en we hadden een volle 

agenda. We bespraken bijvoorbeeld meerdere beleidsregels en 

verordeningen (onder andere om het beleid voor giften te 

versoepelen). Gelukkig hadden we deze keer lekkere chocolaatjes 

bij de koffie.   

Eerst vertelde beleidsmedewerker Simone Kroon ons over een instrument 

om de begeleiding van de mensen in de bijstand te vergemakkelijken: de 

arbeidsmarktladder. Doelstelling van de participatiewet is nog steeds dat mensen – op de korte of de lange 

termijn – zelf met werk hun geld kunnen verdienen (al is het maar met een bijbaan of parttime werk, of als 

zelfstandig ondernemer). We hebben hier met interesse kennis van genomen, maar benadrukken voor de 

omgang met de mensen nog eens een keer onze kernwaarden ‘menselijke maat’ en ‘respect’.  

 

Groen moet je doen 

Twee van onze cliëntenraadsleden, Cees en Geert, hebben de groenploegen op meerdere werklocaties bezocht 

en hebben gesproken met de mensen die daar aan het werk zijn. Het waren heel inspirerende gesprekken, en 

wat vooral opviel is dat de werksfeer de laatste jaren sterk verbeterd is. Toch waren er nog enkele kritische 

opmerkingen, die wij in een aanbeveling zullen overbrengen aan het bestuur en het management van 

WerkSaam. Dat ging onder andere over de kwaliteit van gereedschap, over de wens om aanvullende 

cursussen en opleidingen te volgen (groenbeheer is ook een vak!) en communicatie vanuit WerkSaam. Een 

compliment aan onze twee leden voor het aangaan van deze gesprekken!  

 

In de bijstand? Laat je horen! 

Met de mensen die bij WerkSaam werken (in ‘beschut werk’) raken 

wij gemakkelijk in gesprek. Maar al die mensen in West-Friesland met 

een bijstandsuitkering, van hen horen we ook zo graag hoe het met 

ze gaat, en hoe zij beleid en uitvoering (bijvoorbeeld re-integratie, 

sollicitatiecursussen) ervaren, of de bejegening door arbeidscoaches 

of ontwikkelcoaches. Daarom hulde voor de mevrouw die ons een 

brief schreef! Hoewel het ook moeilijk is om ons over een persoonlijke 

situatie uit te spreken, we krijgen zo beter  

een beeld van hoe het is om met een bijstandsuitkering, in de 

armoede, te leven.  

Dus in het najaar organiseren we toch weer een inloopavond. En 

willen we in gesprek met onder andere de Straatpastor van Hoorn. 

 

Mailt u ons alstublieft met ideeën en opmerkingen op clientenraad@werksaamwf.nl.   

Tenslotte wensen we iedereen goede zomermaanden juli en augustus toe. Zonder stress en stigma’s 

(vooroordelen omdat je in de bijstand zit). We wonen namelijk in een mooie regio, en hier en daar (bij kerken 

en inloophuizen) schenken ze nog gratis koffie ook. Geniet ervan!   

 

© Werkroep Communicatie, Cliëntenraad WerkSaam.  

mailto:clientenraad@werksaamwf.nl


 

 

Duidelijke taal 

Testpersonen gezocht 

WerkSaam vindt het belangrijk dat brieven aan 

burgers goed te begrijpen zijn. Om onze brieven 

te testen zoeken we testpersonen voor de 

bijeenkomst Duidelijke taal op dinsdag 23 

augustus. Tijdens deze bijeenkomst willen we u 

vragen om enkele brieven te lezen en ons te 

vertellen wat u ervan vindt. 

Wilt u ons helpen testen?  

Kunt u erbij zijn op dinsdag 23 augustus van 14.00 tot 15.00 uur bij WerkSaam? Meld u aan via 

redactieteam@werksaamwf.nl  

 

Bedankt alvast! Het redactieteam 

 

Vacatures 

Schoonmaakmedewerkers, diverse locaties 
Met spoed schoonmaakmedewerkers gezocht voor de volgende uren. Er zijn geen functie eisen: 

 

In Hoorn, 5 x 1,5 uur van 8.30 uur tot 10.00 uur op alle werkdagen 

In Zwaag, 1,5 u 3 x per week Tussen 8.00 en 16.00 uur 

In Obdam, 1 x 1,5 uur per week Tussen 8.00 uur en 16.00 uur 

In Ursem, 1 x 1,5 u per week Tussen 8.00 uur en 16.00 uur 

In Blokker, 2 x 0,5 uur Tussen 8.00 uur en 16.00 uur 

In Opmeer, 3 x 1,5 u Tussen 8.00 uur en 16.00 uur 

 

Verder hebben we heel veel andere schoonmaakvacatures in de regio Hoorn/Enkhuizen. Als u interesse heeft 

dan kunt u contact met ons opnemen.  

 

Autopoetsers, Zwaag 

 
Poetsen en schoonmaken van auto’s. U bent lichamelijk gezond. Verder geen eisen. Fulltime en Parttime. 

 

Productiemedewerkers, Avenhorn 

 
Wij zijn op zoek naar productiemedewerkers voor een bakkerij in Avenhorn. 

Wat vragen we van u? 

• U heeft ervaring met productiewerk 

• U spreekt de Nederlandse taal 

• U wil in 3 ploegen werken 

• U kunt zelf naar Avenhorn komen (u woont in de buurt of u heeft een auto, ov rijdt niet) 

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

 

mailto:redactieteam@werksaamwf.nl


 

Volg ons ook op Facebook: Facebook.com/werksaamwf 

Twitter: @werksaam | Instagram: WerkSaam.Westfriesland 

Logistiek medewerker, Heerhugowaard 

 
In ons magazijn bieden wij afwisselend werk. De ene keer verpakt u flessen wijn en het andere moment 

verstuurt u een rollator. U bent verantwoordelijk voor het picken, inpakken en wereldwijd verzenden van 

orders, die bij meer dan 80 webwinkels worden besteld. 

Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast dienstverband voor 8 - 24 uur per week. 

Toelichting dienstverband: Een jaarcontract, met bij gebleken geschiktheid uitzicht op een vast contract, dat 

is ons uitgangspunt. Vaste uren, dus ook pensioenopbouw, vakantiegeld én vakantie-uren. Er geldt een 

ploegentoeslag van 20% 

 

Wat vragen we van u? 

• Vmbo-niveau 

• U heeft zin om aan de slag te gaan.  

• U werkt graag in teamverband  

• U spreekt Nederlands of Engels 

• Aanvragen van een VOG is een onderdeel van de sollicitatie procedure 

 

Order Picker, Heerhugowaard  

 
U bent verantwoordelijk voor het picken van orders. Zodra de artikelen zijn verzameld worden deze ingepakt 

en verzendklaar gemaakt. Daarnaast heeft u als taak de stellingen te bevoorraden. Het betreft een tijdelijk/ 

mogelijk vast dienstverband voor 24 - 40 uur per week. 

Wat kunt u van ons verwachten? 

• Een bruto maandloon van €1.906,67 o.b.v. 40 uur (vanaf 22 jaar);  

• Reiskostenvergoeding vanaf 10 tot 20 km enkele reis;  

• Een baan met doorgroeimogelijkheden tot (assistent) teamleider;  

• Een parttime of fulltime baan met uitzicht op een vaste aanstelling 

• De werklocatie is Heerhugowaard. 

 

Wat vragen we van u? 

• Vmbo-niveau 

• U heeft affiniteit met of al enige ervaring in de logistiek;  

• U bent beschikbaar voor minimaal 3 dagen per week;  

• U werkt graag in teamverband maar u kunt zich zelfstandig ook redden. 

• U moet beschikken over goede mondelinge en goede schriftelijke taalvaardigheid in het Nederlands, 

goede mondelinge en goede schriftelijke taalvaardigheid in het Duits en goede mondelinge en goede 

schriftelijke taalvaardigheid in het Engels. 

 

 

 
 

Geïnteresseerd in één van deze 

vacatures? 

Neem contact op via: 

matchmaker@werksaamwf.nl 


