
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op weg naar werk: Ervaringsverhalen gezocht 
 

Werk draagt bij aan een goed gevoel en het gevoel erbij te horen. Daarom helpt WerkSaam cliënten op zoek 

naar werk. Voor iedere cliënt is de weg naar werk anders. Daarom delen wij in deze nieuwsbrief 

ervaringsverhalen.  

 

Ook uw verhaal kan helpend zijn voor iemand anders. Is het u gelukt om stappen te maken op weg naar werk 

en wilt u uw verhaal delen? Misschien heeft u een opleiding, cursus of training gevolgd. Of een gebeurtenis of 

ontmoeting zorgde voor een nieuwe stap. De weg naar werk is zeker niet altijd makkelijk. Maar daarom 

waardevol voor anderen om te lezen. 

 

Uw verhaal delen? 

Laat het uw coach weten. Misschien delen we dan binnenkort uw verhaal in deze nieuwsbrief. En heeft iemand 

anders daar een voorbeeld aan. 

 

 

 

Uw uitkering: wat u moet weten 

Inkomsten doorgeven 
 

WerkSaam vindt het belangrijk dat u duidelijke 

informatie krijgt over uw uitkering. Een 

uitkering geeft u bepaalde rechten, maar ook 

plichten. Daarom herinneren wij u regelmatig 

aan het doorgeven van uw inkomsten.  

Welke inkomsten 

Heeft u naast uw uitkering nog andere inkomsten? 

Bijna alle inkomsten die u ontvangt houden wij in op 

uw uitkering. U moet deze inkomsten zelf aan ons 

doorgeven. Dit heet de inlichtingenplicht. De inkomsten kunnen heel verschillend zijn. Bijvoorbeeld inkomsten 

uit werk, alimentatie, maar ook regelmatige verkopen via Marktplaats of inkomsten uit online gokken.  
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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   



 

Heeft u voor het eerst inkomsten? Geef dit dan door via een mutatieformulier. Daarna kunt u uw inkomsten 

maandelijks doorgeven via een inkomstenformulier. Deze formulieren vindt u via de startpagina van onze 

website werksaamwf.nl. Het staat in het rijtje ‘Direct regelen’ onder de knop ‘inkomsten doorgeven’. Zo 

kunnen wij er voor zorgen dat u niet te veel bijstand krijgt. U voorkomt daarmee dat u aan ons bijstand moet 

terugbetalen. En u houdt zich aan de inlichtingenplicht, waardoor wij geen boeteonderzoek hoeven te doen. 

Als u vragen hierover heeft, kunt u contact opnemen met uw inkomensconsulent. Meer informatie over uw 

uitkering vindt u op https://www.werksaamwf.nl/wat-ik-moet-weten 

 

Nieuws van de Cliëntenraad  
 

De Cliëntenraad vergaderde op maandag 27 februari, en we bespraken 

allerlei onderwerpen. Eerst werden we bijgepraat over inburgering, want 

WerkSaam voert die uit voor de Westfriese gemeenten (alleen Hoorn doet 

dat zelf), met een projectteam. Medewerker Dayana vertelde ons over het 

streven naar een goed traject voor elke inburgeraar, en dan vooral hoe hij 

of zij het beste ‘van papier naar de praktijk’ wordt begeleid.  

 

Beschut werk 

Mensen met een arbeidsbeperking hebben vaak aangepast werk nodig, of kunnen beter eerst werkervaring 

opdoen. Dit gebeurt in ‘Beschut werk’ en deze mensen worden bij WerkSaam begeleid door jobcoaches, die 

ook wel ‘Beschut werk coach’ genoemd worden. De laatste tijd zijn er veel mensen die werken in Beschut 

werk, en dat levert extra werkdruk op voor de coaches. Daarom gaan bijvoorbeeld de werkbegeleiders óók 

meer aan de persoonlijke begeleiding doen. Zowel de coaches als de werkbegeleiders worden daarvoor 

bijgeschoold. De Cliëntenraad vindt dit een goede ontwikkeling.  

 

Zelfstandig ondernemen 
Beleidsmedewerker René praatte ons bij over een beleidsregel en verordening. Daardoor wordt het mogelijk 

voor mensen met een bijstandsuitkering een heel klein beetje bij te verdienen als zelfstandige. Behalve dat 

iemand dan zelf extra inkomsten krijgt, geeft het bovendien extra zingeving in het leven. WerkSaam zal hier 

zelf extra voorlichting over geven. Maar de Cliëntenraad keurt deze beleidsregel goed.  

 

 

© Werkgroep Communicatie, Cliëntenraad WerkSaam.   
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Hulp voor mensen met een laag inkomen 

Voor mensen met een laag inkomen en voor mensen met schulden is er hulp. 

Per gemeente kan de hulp voor mensen met een laag inkomen anders zijn.  

 

Vraag informatie of hulp aan uw coach  

Als u moeite heeft om rond te komen met een laag inkomen, dan kunt u altijd 

terecht bij uw coach. Uw coach is bekend met verschillende  

(ondersteuning)mogelijkheden, van kwijtschelding van gemeentelijke belastingen  

tot organisaties die mensen met een laag inkomen helpen, zoals de Voedselbank.  

Liever anoniem? Kijk eens op geldfit.nl   

Er zijn ook websites voor hulp, zoals geldfit.nl. Daar vindt 

u ook veel informatie en u kunt - als u wilt, anoniem - 

gratis contact opnemen via telefoon of chat. Er is ook een 

Geldfit-test. Er worden een paar korte vragen gesteld, 

waarna u tips ontvangt.  

 

Kijk op: geldfit.nl/test  

 

 

 

 

Organisatie in beeld 

Knippen voor de minima 

 
Voor mensen met een laag inkomen kan een bezoek aan de 

kapper door de kosten een probleem zijn. Voor deze 

mensen kan Carolien’s Knipservice een oplossing zijn.  

 

Een knipbeurt is bij Carolien’s Knipservice gratis voor mensen met 

een minimum inkomen. Dat geldt op de vrijdagmiddag van 13.00 

tot 16.00 uur.  

 

Carolien’s Knipservice heeft ook ervaring met het knippen van 

kinderen en volwassenen die onrust ervaren en of autisme/adhd 

hebben. Carolien neemt ruimschoots de tijd voor hen. 

 

Voor meer informatie: caroliensknipservice.nl   

 

  

https://geldfit.nl/test
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Trainingen  

Persoonlijke ontwikkeling en voorbereiding naar de arbeidsmarkt   

Via WerkSaam kunt u verschillende trainingen volgen die u een stapje verder 

kunnen helpen. Een aantal keren per jaar starten er trainingen die door 

WerkSaam zelf worden gegeven. Een training duurt ongeveer 8 weken en daarin 

krijgt u twee dagdelen per week les. Hieronder ziet u enkele trainingen die wij 

organiseren. Elke training vindt ongeveer 4 keer per jaar plaats 

 

• Leren Solliciteren 

• Taal op de Werkvloer beginners/gevorderden 

• Empowerment training  

 

Meer informatie? 

Heeft u interesse om een van de trainingen te volgen en wilt u zich aanmelden? Of heeft u een vraag over één 

van de trainingen of mogelijkheden? Neem dan contact op met uw coach. De trainingen zijn gratis. 

 

Welkom bij WerkSaam 

 

Openingstijden voor bezoekers 

WerkSaam Westfriesland is geopend:  

maandag t/m vrijdag  

9.00 - 17.00 uur ('s middags alleen op afspraak: 0229 - 25 87 58) 

WerkSaam Café  

• WerkSaam Café Hoorn: elke donderdag van 13.00 - 15.00 uur.  

Locatie: WerkSaam Westfriesland, Dampten 26, Hoorn 

• WerkSaam Café Stede Broec: elke woensdag van 09.00 - 11.00 uur.  

Locatie: Gemeentehuis Bovenkarspel, De Middend 2, Bovenkarspel 

U kunt zonder afspraak binnen komen lopen. 

Jongerenloket  

• Jongerenloket Hoorn: maandag t/m vrijdag van 13.00 tot 16.00 uur 

Locatie: Noorderveemarkt 1A in Hoorn.  

• Jongerenloket Stede Broec: iedere woensdag inloopspreekuur van 13.00 tot 16.00 uur  

Locatie: Stationslaan 2 in Bovenkarspel (in de bibliotheek).  

Telefonisch (maandag t/m vrijdag van 13.00 tot 16.00 uur) via 06-11 39 38 18 en via mail: 

jongerenloket@hoorn.nl  

Tijdelijk andere hoofdingang vanwege verbouwing 

In verband met verbouwing is de hoofingang tijdelijk niet toegankelijk. Bezoekers kunnen zich 

aan de achterzijde van het pand melden. De brievenbus is nog wel aan de voorzijde van het pand 

te vinden. Deze bevindt zich aan het bouwhek. 
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Vacatures 
 

Medewerker kleding sorteercentrum, Hem  

Voor een kleding sorteer centrum in Hem zoeken we mensen die kleding willen sorteren.  

Wat vragen we van u? 

• U bent minimaal 28 uur per week beschikbaar;  

• Werktijden: 8.30-17.00 uur.  

 

 

Bloemen bezorger, Hoorn  

Een bloemist uit Hoorn zoekt een bezorger voor het bezorgen van 

bloemen bij mensen/bedrijven thuis. 

Wat vragen we van u? 

• U bent enthousiast; 

• Werktijden: 11.00 – 16.00 uur; 

• U heeft een rijbewijs.  

 

Medewerker meubels maken, Medemblik 

Er wordt iemand gezocht die in een fabriekshal in Medemblik 

meubels maakt voor winkelinterieurs.  

 

Heeft u affiniteit met hout en heeft u altijd al willen werken in een 

timmerfabriek? In stappen kunt u het werk van meubeltimmerman leren. Samen werkt u aan het bouwen van 

interieurs van supermarkten, winkels, tankstations en losse projecten. 

Wat vragen we van u? 

• U bent handig en in staat na uitleg zelfstandig taken uit te voeren;  

• U spreekt Nederlands;  

• U bent een teamspeler;  

• Werktijden: 07.00 - 16.00 uur. 

 

Keukens- en apparatuurverkoper, Zwaag 

Als onderdeel van het verkoopteam, ontwerpt u, samen met de klanten, de droomkeuken van uw klanten. U 

geeft advies over zowel het assortiment en service als de laatste trends op het gebied van keukens. 

Wat vragen we van u? 

• U heeft Mbo werk- en denkniveau richting commercie/retail; 

• U heeft ervaring in de keukenbranche; 

• U heeft een luisterend oor voor klanten; 

• U heeft een representatieve uitstraling; 

 



 

Volg ons ook op Facebook: Facebook.com/werksaamwf 

Twitter: @werksaam | Instagram: WerkSaam.Westfriesland 

Productiemedewerker metaal, Zwaagdijk-Oost  

Dit bedrijf maakt luchtkanalen voor de utiliteitsbouw en voor 

de jachtbouw. Het werk bestaat met name uit  

montage (monteren van flensen, verbindingen, delen 

afmonteren) en bewerking van het materiaal. Het is  

afwisselend werk. U begint met enkele taken en dit breidt 

zich steeds meer uit.  

Wat vragen we van u? 

• U heeft affiniteit met techniek of met ‘iets maken’ 

(met uw handen willen werken); 

• U kunt fysiek zwaar werk doen (veel staan); 

• U bent minimaal 32 uur beschikbaar (urenopbouw is mogelijk). 

 

 

 

Bent u geïnteresseerd in één van deze 

vacatures? 

Neem contact op via: 

matchmaker@werksaamwf.nl 

 


