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Andere manier van inkomsten doorgeven 
 

Dit bericht is belangrijk voor alle personen die maandelijks een inkomstenverklaring invullen. Het 

invullen van die inkomstenverklaring doet u nu via “Mijn WerkSaam”. 

 

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 

Vanaf de maand oktober 2020 verandert er iets in de manier waarop u uw inkomsten aan ons doorgeeft. De 

veranderingen zijn niet ingrijpend, maar het is wel belangrijk dat u weet wat er precies gaat veranderen. 

 

Inkomsten doorgeven via iParticipatie  

Voortaan geeft u uw inkomsten door via een ander formulier op de website. Dit formulier is gebruiksvriendelijker 

en voor ons is het sneller te verwerken. 

 

Op onze website kunt u op de homepagina via Direct regelen kiezen voor de button Inkomsten doorgeven. 

Als u daarop klikt komt u op de pagina iParticipatie en kunt u inloggen met DigiD. 

U ziet dan de vraag:   Wat voor aanvraag wilt u doen? 

U kiest dan voor de optie:  Inkomstenverklaring  

 

Doordat u bent ingelogd via DigiD weet het systeem  

dat het om uw inkomstenverklaring gaat en worden  

een aantal persoonlijke gegevens van u al opgehaald. 

 U moet nog wel uw e-mailadres en uw telefoon- 

nummer invullen. Wij verwachten dat dit over enige  

tijd ook niet meer hoeft, omdat deze gegevens dan  

ook automatisch worden opgehaald. 

 

Nadat u deze gegevens heeft ingevuld, kunt u de  

vragen over uw inkomsten invullen. En als laatste  

kunt u uw bewijsstukken bijvoegen/uploaden  

(meestal uw loonstrookje(s)). 

 

heeft opmaak toegepast: Tekstkleur: Aangepaste kleur
(RGB(0;88;138))



 

 

 

  

ONLINE BANENMARKT 
ONTMOET UW TOEKOMSTIGE WERKGEVER 

 

Uitnodiging online banenmarkt op donderdag 29 oktober 2020 

 
Beste talent, 

 

In een veranderende samenleving is het belangrijk om met elkaar kansen te blijven pakken. Maar hoe? 
 

Matchen op talent en competenties! Matchen zonder vooroordeel! Iedereen een kans! 
 

Wij brengen u graag in contact met interessante werkgevers.   
Daarom nodigen wij u uit voor onze online banenmarkt op donderdag 29 oktober 2020. 

 
U kunt zich via www.banenmarktnhn.nl aanmelden voor dit unieke event. 

U bepaalt op basis van welke competenties u gematcht wilt worden met mogelijk nieuwe werkgevers. 

 

Het aanbod: 
• Interessante vacatures & Online CV check 

• Workshops & Webinars  

• Blind Speeddates met werkgevers  

• Live presentaties van een aantal bedrijven 
• Informatie over (om)scholingsmogelijkheden en werken in het buitenland en kansen in 

verschillende sectoren worden uitgelicht 

 

Waar en wanneer? 
Bedrijfspresentaties vinden plaats van 9:30 - 10:30 uur 

De blind speeddates vinden plaats tussen 10:45 - en 12:15 uur (9 rondes van 10 minuten) 

www.banenmarktnhn.nl 

 
Vragen en informatie 

Voor vragen of nadere informatie kunt u contact opnemen met uw eigen arbeidscoach  

of bellen met 0229 - 25 87 58 

 

http://www.banenmarktnhn.nl/
http://www.banenmarktnhn.nl/


 

 

Wanneer komt u in aanmerking voor een uitstroompremie? 
 
 Als het u lukt om een baan te vinden, komt u mogelijk in aanmerking voor een uitstroompremie van 

WerkSaam Westfriesland. Dit is een bonus die u bovenop uw uitkering krijgt. 

 

Vanaf 1 oktober 2020 is er iets veranderd in ons beleid. Vanaf deze datum komt u voor een uitstroompremie in 

aanmerking als u: 

• 24 maanden of langer een uitkering van ons ontvangt, en 

• 16 uur per week (of meer) gaat werken of 

• minder dan 16 uur per week gaat werken, maar hierdoor niet langer een uitkering nodig heeft 

(bijvoorbeeld omdat u al werkt of ook andere inkomsten heeft). 

 

(de periode van 24 maanden geldt niet voor vluchtelingen omdat zij vaak al een lange tijd in een 

asielzoekerscentrum hebben gewoond en het voor deze groep over het algemeen erg lastig is om een baan te 

vinden) 

 

Hoeveel uitstroompremie krijgt u? 

U krijgt € 250,- direct als u aan het werk gaat.  

 

Als het u lukt om 6 maanden aan het werk te blijven krijgt u ook nog een premie van: 

• € 250,- als u jonger dan 27 jaar bent; 

• € 500,- als u 27 jaar of ouder bent; 

• € 750,- als u een indicatie banenafspraak heeft of 50 jaar of ouder of een vluchteling bent. 

  

Moet ik de uitstroompremie zelf aanvragen? 

Nee, u hoeft de premie niet zelf aan te vragen. Wij zorgen ervoor dat u het 1e bedrag (direct nadat u aan het 

werk bent gegaan) en het 2e bedrag (na 6 maanden) zo snel mogelijk van ons ontvangt. 

 

Meer weten? 

Wilt u meer weten over de uitstroompremie en of u daarvoor in aanmerking komt? Neem dan contact op met 

uw coach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Nieuws vanuit de Cliëntenraad 
 
 

  

Op 28 september heeft de cliëntenraad weer vergaderd. Vanwege Corona  

deden we dat digitaal. Voor de vergadering begon hadden wij een gesprek  

met drie leden van het bestuur van WerkSaam: wethouders uit Drechterland,  

Enkhuizen en Stede Broec. Wij vonden dit een erg leerzaam en inspirerend gesprek. We hadden vooraf enkele 

vragen bedacht om aan de bestuursleden te stellen, en opgeschreven wat aandachtspunten moeten zijn en 

blijven voor het beleid van WerkSaam.  

 

De cliëntenraad vroeg aandacht voor de positie van kwetsbare burgers in onze regio West-Friesland, die te 

maken hebben met schulden, psychische problemen, schaamte (over armoede bijvoorbeeld), eenzaamheid en 

werkloosheid. Wij vroegen aan de drie wethouders hoe zij het beleid van WerkSaam laten aansluiten op hun 

gemeentelijk beleid en hoe de samenwerking is tussen gemeenten. Wij vroegen of er vergeleken met vroeger 

minder zelf wordt gedaan binnen een gemeente en dat er nu meer samengewerkt wordt, waardoor  er in de 

regio gelijkheid ontstaat.  

 

Mevrouw Groot van de gemeente Stede Broec benadrukte dat de samenwerking goed is, en dat men trots is 

op WerkSaam. Zelf vertelde zij naar aanleiding van onze vraag over ‘Klare Taal’ dat voor haar de aanpak van 

laaggeletterdheid een prioriteit is. Veel mensen worden niet geholpen, in hun kwetsbare positie, omdat zij de 

Nederlandse taal onvoldoende beheersen of de taal niet goed begrijpen. Wethouders te Grotenhuis en Luycx 

bevestigen dit, maar ze gaven ook aan dat de positie van kwetsbare burgers en de cliënten hun aandacht 

heeft. Maar ja, er is ook nog de Jeugdzorg, de WMO, de schuldhulp, de cultuur, enz. 

 

Vergadering 

Na dit inspirerende gesprek met de drie wethouders (bestuursleden) hebben we verder vergaderd. We 

bespraken een gewijzigde beleidsregel waarmee WerkSaam de “beslagvrije voet” moet berekenen bij het 

terug laten betalen  van een bestuurlijke boete. Dat is weer het gevolg van een landelijk genomen besluit. Als 

de berekening negatief is voor cliënten dan  hopen wij dat WerkSaam goed in de gaten houdt dat er niet 

teveel mensen hierdoor in de financiële problemen komen.  

 

En verder bespraken we onze communicatie naar en met u, onze achterban (cliënten van WerkSaam). Die 

willen we graag verbeteren, om u te kunnen vertellen wat wij doen, maar óók om van u te kunnen horen wat 

er nog beter kan in het beleid en de uitvoering van de Participatiewet procedures en re-integratie. Voor de 

Menselijke Maat!  

 

 



 

 

Een baan zonder sollicitatiegesprek: het kan bij Davelaar in 
Zwaagdijk-Oost! 
 

Wil jij aan de slag in een koekbakkerij in Zwaagdijk-Oost? Dat kan! Het enige wat je hoeft te doen 

is je vanaf 22 oktober aan te melden bij de bakkerij. Dat is het, meer hoef je niet te doen. 

 

  

Davelaar gaat in de bakkerij namelijk volgens het Open Hiring® principe werken. Iedereen die wil, kan er direct 

betaald aan de slag. Zonder sollicitatie of benodigde diploma’s en ervaring! Pak je kans en kom naar Zwaagdijk! 

 

Wanneer? Elke donderdag vanaf 22 oktober tussen 9.00 – 12.00 uur 

 

Als eerste onderneming in West-Friesland gaat Davelaar uit Avenhorn Open Hiring toepassen. Open Hiring staat 

voor een baan zonder sollicitatiegesprek, zodat iedereen gelijke kansen heeft op de arbeidsmarkt. Davelaar gaat 

met het baanbrekende concept aan de slag in de nieuwe vestiging in Zwaagdijk, waar het bedrijf binnenkort 

Davelaar-koeken gaat produceren. Op donderdag 22 oktober wordt de vacaturewachtlijst voor werkzoekenden 

feestelijk vrijgegeven. Geïnteresseerden kunnen zich die ochtend, van 9.00 - 12.00 uur, inschrijven voor een 

baan bij Davelaar aan de Appelmarkt 12 in Zwaagdijk. Daarna kunnen werkzoekenden zich elke donderdag 

tussen 9.00 - 12.00 uur inschrijven bij de nieuwe koekbakkerij. Davelaar houdt zich tijdens het inschrijfproces 

aan alle maatregelen omtrent Covid-19. 

 

“We starten met 5 banen die we via Open Hiring willen invullen”, vertelt Renee Pater, HR Manager bij het 

Davelaar. “We splitsen deze vacatures op in banen van 24 tot 30 uur, dan kunnen we wat meer mensen 

aannemen.” Pater gelooft dat zowel het bedrijf als de werknemer garen spinnen bij deze innovatieve nieuwe 

aanpak. “Als je mensen die met moeite aan een baan komen een nieuw perspectief biedt, geven ze inzet en 

motivatie aan het bedrijf terug. Wat kan een werkgever zich nog meer wensen van zijn personeel? Bij Open 

Hiring is motivatie vanzelf ingebouwd.” 

 



 

 

 

  



 

 

Alleen op afspraak 

Wij werken alleen nog op afspraak. 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 uitsluitend op afspraak te bezoeken. Aanmelden voor het 

WerkSaam Café kan via onze website: www.werksaamwf.nl/cafe 

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. Het Rijk adviseert om bij het bezoek aan publieke binnenruimte een 

mondkapje te dragen. Daarom verzoeken wij u dringend een mondkapje mee te nemen. Ook willen wij u vragen 

om de Corona Melder app van de Rijksoverheid op uw telefoon te installeren.  

Het inloopspreekuur van het Jongerenloket is nog steeds telefonisch 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.  

Verder gelden nog steeds de volgende maatregelen. 

 Hygiëne-maatregelen 

- Bij de receptie en in de spreekkamers zijn flexibele schermen geplaatst. 

- In de centrale hal staat desinfecterende handgel. Die moet u gebruiken bij binnenkomst. 

- Na elke afspraak maken we de spreekkamers schoon. 

- Er mogen maximaal 4 mensen in onze wachtruimte bij de receptie. Als er meer mensen tegelijk komen, 

dan vragen we u buiten te blijven wachten. 

- In de wachtruimte zijn het speelgoed voor de kinderen en de folders/tijdschriften weggehaald.   

Vragen aan bezoekers pand WerkSaam 

Voordat u naar WerkSaam toekomt stellen we u een aantal vragen. Zo verkleinen we het risico op besmetting 

met Corona. We stellen u de volgende vragen: 

• Heeft u nu Corona? 

• Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met Corona? 

• Bent u genezen van Corona korter dan 2 weken geleden? 

• Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, 

benauwdheid, koorts (meer dan 38⁰C)? 

• Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen? 

• Bent u in thuisisolatie? 

Antwoord => JA = U kunt niet naar WerkSaam toekomen 

Antwoord => NEE = U kunt wel naar WerkSaam toekomen 

 

Als u naar WerkSaam toekomt en u heeft een afspraak, belt u als u voor het pand staat de coach/contactpersoon. 

Onze medewerker haalt u dan op. Hartelijk dank voor uw begrip en medewerking. 

 

WerkSaam en Corona 

 
 

 

  

http://www.werksaamwf.nl/cafe


 

 

Volg ons ook op Facebook: Facebook.com/werksaamwf 

Twitter: @werksaam | Instagram: WerkSaam.Westfriesland 

Actuele vacatures 
 

Bemonsteraar 

Werkzaamheden: Monsters afnemen en het uitvoeren van administratieve handelingen in de Corona teststraten  

Standplaats: Hoorn, Alkmaar en Den Helder 

Werktijden: Je bent minimaal 16 uur per week beschikbaar. Je werktijden zijn tussen 08:30 uur - 20:00 uur en 

je kunt elke dag van de week worden ingezet. Je werkt volgens een rooster 

Overige: Je bent flexibel inzetbaar op deze locaties, je hebt affiniteit met de zorg en je bent in het bezit van 

rijbewijs en eigen vervoer.   

 

Contact onderzoekmedewerker  

Standplaats: Alkmaar 

Werkzaamheden: Je voert telefonisch het bronnen- en contactonderzoek uit bij mensen die positief zijn getest.  

Werktijden: Je bent minimaal 16 uur per week beschikbaar, Je werktijden zijn van 09:00 uur tot 17:00 uur.  

Je bent 7 dagen in de week beschikbaar (Je wordt niet alle 7 dagen achter elkaar ingezet) 

Functie eisen: Je hebt een groot empathisch vermogen en je hebt affiniteit met de zorg. 

 

Opleiding tot beveiliger 

Securitas start begin 2021 een opleiding voor beveiliger. Deze opleiding zal ongeveer 2-3 maanden duren. 

Daarna kan je direct aan de slag als beveiliger bij Securitas op het Microsoft terrein. Er wordt daar gewerkt in 3 

ploegendiensten. De ploegen zijn zo ingedeeld dat je het terrein met het Openbaar Vervoer kunt bereiken. Goede 

beheersing van de Engelse taal is nodig. Op de werkplek wordt er Engels gesproken.  

 

Productiemedewerker Bakkerij 

Als productiemedewerker in de bakkerij ben jij een belangrijke schakel in het proces. In de bakkerij worden de 

lekkerste broden gebakken, maar eerst worden er vele stappen doorlopen voor een brood klaar is. Als 

productiemedewerker sta jij aan deze lijn om één van deze stappen in gang te zetten en te bewaken.  

Functie-eisen: 

Je werkt netjes en secuur 

Een hoog werktempo schrikt jou niet af. 

Je voelt je verantwoordelijk, en neemt jouw werk serieus. Lang staan, lopen en tillen is voor jou geen probleem.  

Taal vaardigheid Engels of Nederlands 

Wat bieden wij? 

Een parttime of fulltime functie, wat bij jouw situatie past. 

Een baan waar je nog veel kan leren en ontwikkelen; je bouwt echt een carrière op in de bakkerswereld! 

Een prima salaris (cao bakkersbedrijf, wij vertellen je graag wat dit verder inhoudt), met toeslagen voor de 

vroege/late uren en de weekenden. 

 

Geïnteresseerd in bovenstaande vacatures? Dan kun je contact opnemen met Lieke Druijf via e-mail: 

lieke.druijf@werksaamwf.nl 

 

 


