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Mailadres en telefoonnummer doorgeven via Mijn WerkSaam 
 

Steeds meer zaken worden online geregeld. Wij houden uw gegevens graag up to date in ons systeem. 

Daarom willen wij vragen of u uw gegevens kunt controleren op uw Persoonlijke Pagina via Mijn 

WerkSaam.  

WerkSaam en Corona 
 

De lockdown is met 3 weken verlengd. Dit betekent dat wij nog steeds zijn gesloten voor spontaan 

bezoek. Wij werken alleen nog op afspraak. 

 

Hierbij ontvangt u onze nieuwsbrief. We gaan in op een 

aantal onderwerpen waarmee u te maken krijgt. U vindt deze 
nieuwsbrief ook op onze website. www.werksaamwf.nl 

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn hebben wij uw juiste e-mailadres en telefoonnummer nodig. Wij 

willen u vragen om op uw Persoonlijke Internet Pagina uw e-mailadres en telefoonnummer in te voeren of te 

controleren en aan te passen. U komt er via www.werksaamwf.nl/mijnwerksaam.    

 

Alvast bedankt voor uw medewerking. 

Bent u van plan om naar WerkSaam toe te komen? Neem dan eerst contact met ons op. Ook het WerkSaam Café 

is op dit moment gesloten. 

Als u naar WerkSaam toekomt, belt u als u voor het pand staat met uw coach/contactpersoon. Onze medewerker 

haalt u dan op. Krijgt u uw coach/contactpersoon niet te pakken, drukt u dan op de intercom (rechts van het 

pand). Ook als u naar WerkSaam toekomt om gebruik te maken van een openbare computer, of om een kopie te 

maken, dan vragen we u ons van te voren even te bellen voor het maken van een afspraak (0229-258758).  

WerkSaam is een publieke ruimte. U bent verplicht om een mondkapje te dragen. Ook willen wij u vragen om de 

CoronaMelder app van de Rijksoverheid op uw telefoon te installeren.  

 

Het spreekuur van het Jongerenloket is alleen telefonisch. Het Jongerenloket is telefonisch bereikbaar via  

06 – 11 39 38 18 of per e-mail: jongerenloket@hoorn.nl.  

 

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 we meerdere keren per dag. 

mailto:jongerenloket@hoorn.nl


 

 

 

  

Wijziging uitkering per 1 januari 2021 

Het wettelijk minimumloon stijgt per 1 januari 2021. Omdat de bijstandsuitkeringen zijn gekoppeld 

aan het minimumloon, stijgt uw uitkering dus ook.  

 

  

 

 

Overzicht bedragen Participatiewet per 1 januari 2021: 

Normen 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd 

- Alleenstaande of alleenstaande ouder      € 1.075,44 

- Gehuwden of samenwonenden       € 1.536,34 

(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:      €    265,69 

- Gehuwden of samenwonenden, beiden 18, 19 of 20 jaar   €    530,98 

- Gehuwden of samenwonenden die niet met een andere meerderjarige   € 1.033,66 

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    

 

Jongerennormen met kinderen 

- Alleenstaande ouder van 18, 19 of 20 jaar     €    265,49 

- Gehuwden of samenwonenden, beiden 18, 19 of 20 jaar   €    838,25 

- Gehuwden of samenwonenden die niet met een andere meerderjarige   € 1.340,93 

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  

 

Overzicht bedragen IOAW en IOAZ per 1 januari 2021: 

- Gehuwden of samenwonenden       € 1.536,34 

- Alleenstaande of alleenstaande ouder      € 1.075,44 

(Indien er één of meer meerderjarige personen in dezelfde woning als de alleenstaande of de alleenstaande ouder 

hun hoofdverblijf hebben, wordt de uitkering lager vastgesteld door toepassing van de kostendelersnorm) 

  

NB: de hierboven genoemde bedragen zijn inclusief vakantietoeslag en netto per maand. 



 

 

Betaaldata uitkering 
 

Uw uitkering wordt elke maand op een vaste dag uitbetaald. Voor 2021 zijn deze als volgt. 

Mantelzorg 
 

Steeds meer mensen voeren mantelzorgtaken uit voor familie, vrienden of buren. Mantelzorg is 

waardevol en onmisbaar. Maar soms kan deze mantelzorg onbedoeld invloed hebben op uw 

uitkering. 

 

  

Betaaldatum uitkering 2021 

vrijdag 29 januari  

vrijdag 26 februari 

woensdag 31 maart 

vrijdag 30 april 

maandag 31 mei (ook vakantiegeld) 

woensdag 30 juni 

vrijdag 30 juli 

dinsdag 31 augustus 

donderdag 30 september 

vrijdag 29 oktober 

dinsdag 30 november 

donderdag 30 december 

 

U kunt deze data ook terugvinden op onze website: www.werksaamwf.nl/betaaldata 

Het is daarom belangrijk dat u op de volgende punten let:  

• Toegang tot een en/of-rekening: Mogelijk doet u de boodschappen of betaalt u maandelijks de vaste 

lasten voor degene die u verzorgt. Wanneer u hiervoor de toegang krijgt tot zijn of haar bankrekening 

(vaak via een en/of-rekening), dan moet u dit op grond van de inlichtingenplicht doorgeven aan 

WerkSaam. 

• Beschikken over geld op rekening: Want als u toegang heeft tot deze rekening, dan heeft u ook de vrije 

beschikking over het vermogen op die bankrekening. Op grond van de Participatiewet moeten wij dan 

onderzoek doen of we dit vermogen ook moeten meenemen bij de vaststelling van uw eigen vermogen. 

WerkSaam zal hierover met u in gesprek gaan en uitleggen wat wel en niet is toegestaan. 

• Geld op uw eigen rekening ontvangen: Wanneer u geld op uw rekening gestort krijgt om bijvoorbeeld de 

boodschappen te doen voor de persoon aan wie u de mantelzorg geeft, moet u dit ook aan ons 

doorgeven. Ook dan moeten wij onderzoeken of dit gevolgen heeft voor uw uitkering.  

• Inkomen: Als u geld ontvangt (betaald wordt) voor de mantelzorg die u geeft, dan moet u dit ook aan ons 

doorgeven. Dit zijn namelijk inkomsten die wij moeten korten op uw uitkering.  

• Mantelzorgwaardering: Als u een mantelzorgwaardering ontvangt (deze kan voor u worden aangevraagd 

bij de gemeente), korten wij deze niet op uw uitkering. Kijk op de website van uw gemeente om te zien 

welke waardering uw gemeente aanbiedt. 

 

Het doen van mantelzorg is belangrijk werk. Voor vragen over de mogelijkheden en regels die gelden voor u als 

mantelzorger kunt u altijd contact opnemen met uw inkomenscoach. 



 

 

Menno werkt, ondanks de Coronacrisis, door in de horeca. 
 

Menno,  46 jaar, werkt ondanks de Coronacrisis gewoon door. En dat terwijl hij in de horeca 

werkzaam is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Menno is kok bij Restaurant Kroft in Hoorn. Hij had al een tijdje een uitkering  

van WerkSaam, maar wilde niet thuis zitten. Hij besloot zelf op zoek te gaan 

naar een baan.  

 

Menno: “Ik heb zelf gesolliciteerd naar deze functie en ik werd aangenomen. Ik  

ben gewoon bij het restaurant naar binnen gelopen en heb gevraagd of ze nog  

mensen zochten. Dit was het geval en sinds 1 februari 2020 werk ik hier.  

Hiernaast ontvang ik nog wel steeds voor een aanvullend deel een  

bijstandsuitkering, omdat ik nog geen volledige uren kan draaien. 

 

Ik leer enorm veel en ik geniet uitermate! Wat minder in de Corona-tijd,  

maar ik blijf positief. Ik heb nog steeds een baan als kok, ook in deze tijd. We  

doen veel aan bezorging en afhaalmaaltijden waardoor ik kan blijven werken.”. 

 

Als we vragen wat zijn baan Menno heeft opgeleverd, geeft hij aan dat weer in beweging is en dat zijn gevoel 

voor eigenwaarde is gestegen.  

 

Hij ziet zijn toekomst op werkgebied met vertrouwen tegemoet. Hij hoopt dat hij binnenkort kan starten met 

een opleiding tot kok om het vak volledig te leren. “Als dit lukt, dan zie ik een mooie toekomst voor mijzelf.”  

 

Menno’s tip voor mensen die nog op zoek zijn naar werk: “Ook al denk je dat alles tegen zit...Just do IT!” 



 

 

Actuele vacatures 
 

Productie medewerker 

Voor een bedrijf gespecialiseerd in het verwerken en verkopen van garnalen aan de groothandel zijn wij op zoek 

naar een productiemedewerker. 

Werkzaamheden: Je bent eindverantwoordelijk voor het vrieshuis. Je gaat containers en vrachtwagens laden en 

lossen. Je vriest garnalen in en verpakt deze garnalen zowel in grote als in kleine verpakkingen. Je zorgt voor het 

schoonhouden van de machines en de werkplek en verder doe je alle overige voorkomende (productie-) 

werkzaamheden. 

Functie-eisen: Je bent gemotiveerd en enthousiast. Je kunt zowel in teamverband als zelfstandig werken. Je 

vindt het geen probleem om flexibele werktijden te hebben en soms over te moeten werken. Je bent bereid om 

een paar maanden per jaar in het hoogseizoen in ploegen te werken.  

Overig: Je krijgt een afwisselende functie in een prettige, collegiale werkomgeving.  

 

Administratief medewerker vaccinatielocatie  

Als administratief medewerker lever je een bijdrage aan het vaccineren van de bevolking op grote schaal. De 

personen die komen om zich te laten vaccineren, worden begeleid gedurende het vaccinatieproces. Zij melden 

zich aan bij de balie, worden begeleid richting de priklijnen en hun gegevens worden administratief verwerkt. Hier 

kom jij als begeleider en administratief medewerker in beeld. 

 

Functie-eisen: 

• Je hebt een afgeronde mbo-niveau 4 opleiding of hoger 

• Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met administratieve werkzaamheden  

• Je hebt ervaring met diverse computersystemen en/of maakt dit snel eigen. 

• Je bent representatief, accuraat en klantvriendelijk. 

• Je kunt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overleggen. 

• Je bent in het bezit van eigen vervoer. 

• Je bent op korte termijn beschikbaar en bereid om in de avond en in het weekend te werken. 

 

Dit krijg je: 

• De werkzaamheden zijn tijdelijk voor een periode van minimaal 6 maanden. 

• Je ontvangt een 0-urencontract. Bij aanvang van de werkzaamheden is het niet mogelijk een 

urengarantie af te geven. Het streven is een inzet van 16 uur per week. Dit kan in sommige gevallen 

meer, maar ook minder zijn, afhankelijk van de vraag. Wij verwachten een grote mate van flexibiliteit 

gezien de omvang van het project.    

 

Geïnteresseerd in bovenstaande vacatures? Neem dan contact op met Jeroen de Groot via e-mail: 

jeroen.degroot@werksaamwf.nl 

 

 

 

  



 

 

Volg ons ook op Facebook: Facebook.com/werksaamwf 

Twitter: @werksaam | Instagram: WerkSaam.Westfriesland 

 

Website/ administratief medewerker  

Voor een winkel met 2e-hands en nieuwe meubels en woonaccessoires zoeken we een medewerker voor het 

uitbouwen en beheren van de webshop en de online verkoop.  

Werkzaamheden: Naast het uitbouwen en beheren van de webshop heb je verschillende administratieve 

werkzaamheden zoals orderverwerking, klachtafhandeling en financiële administratie.  

Functie-eisen: Je hebt goede kennis van internet, social media. Ervaring met online verkopen via een website is 

een vereiste. 

Overig: Het gaat om een fulltime functie in Oosterblokker. 

Interesse? Neem dan contact op met Margriet Boogaard op e-mailadres: margriet.boogaard@uwv.nl 

 

Sales medewerker 

We zoeken een ervaren verkoper met gevoel voor marketing voor een bedrijf dat is gespecialiseerd in de 

productie en verkoop van hoogwaardige voedingssupplementen. 

Ze leveren producten via eigen shops aan de consument, maar de producten zijn ook via de groothandel te 

verkrijgen. 

Werkzaamheden: Je gaat op zoek naar nieuwe klanten, in binnen en buitenland, voor de groothandel. Je 

onderhoudt contact met bestaande klanten. Je denkt mee en ontwikkelt nieuwe producten. Je ontwerpt en 

verzendt nieuwsbrieven.  

Functie-eisen: We zoeken een medewerker met minimaal MBO werk- of denkniveau. Je hebt goede 

communicatieve vaardigheden, creativiteit en je kunt initiatief nemen. Je hebt ervaring met sales. Je hebt kennis 

van office pakketten. Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal. Je bent bekend met 

(online) marketing. Je bent onderzoekend en enthousiast.  

Geïnteresseerd in bovenstaande vacature? Dan kun je contact opnemen met Anne van Leeuwen via e-mail: 

anne.vanleeuwen@werksaamwf.nl 

Behoefte aan contact 
 

In deze coronaperiode hebben steeds meer mensen behoefte aan contact. Niet iedereen heeft een 

maatje waar hij/zij mee kan praten. Wilt u graag een praatje maken met een sociaal werker bij u in 

de buurt? Of heeft u gewoon een vraag of juist een tip voor de sociaal werkers? 

 

De sociaal werkers van de wijkcentra Grote Waal, Kersenboogerd, De Zaagtand en De Huesmolen staan u graag 

te woord. Van maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 14.00 uur kunt u hen telefonisch bereiken.  

Grote Waal: 0229-280940 

Kersenboogerd: 0229-219966 

De Zaagtand: 0229-855700 

De Huesmolen: 0229-234390 

 

Op het Steunpunt Coronazorgen kunt u ook hulp en informatie vinden over hoe u met uw gevoelens en zorgen 

om kan gaan in de coronacrisis. Ook staan er per onderwerp verwijzingen naar andere organisaties. Voor meer 

informatie kunt u terecht op de website: https://www.steunpuntcoronazorgen.nl/ 

 


