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Maart 2021 

Op afspraak naar WerkSaam 
 

WerkSaam is momenteel alleen op afspraak geopend. U kunt dus gewoon naar WerkSaam 

toekomen als u een afspraak heeft. 

 

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 

Wilt u langskomen om iets te printen of om 1 van onze openbare computers te gebruiken? Zodat u bijvoorbeeld 

een AOW kunt aanvragen? Ook dat kan! Maakt u dan wel eerst een afspraak via ons Klant Contact Centrum, 

telefoonnummer 0229 – 258 758, of stuur een e-mail naar kcc@werksaamwf.nl.  

 

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 de 

deur).  

 

WerkSaam is een publieke ruimte. Het is verplicht om bij het bezoek aan een publieke binnenruimte een 

mondkapje te dragen. Dat doen onze medewerkers uiteraard ook. Indien u geen mondkapje wilt dragen, dan kan 

onze dienstverlening met u alleen digitaal doorgaan.  

 

Het inloopspreekuur van het Jongerenloket is nog steeds telefonisch via 06-11393818 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 wij meerdere keren per dag. 

mailto:kcc@werksaamwf.nl


 

 

 

  

Wat verandert er voor uw uitkering als uw kind 18 jaar wordt? 

Veel mensen denken dat hun uitkering direct lager wordt als hun kind 18 jaar wordt. Maar dat is 

niet het geval! Hieronder leggen we uit wat de gevolgen zijn als uw (jongste) kind 18 of 21 jaar 

wordt. 

 
Uw kind wordt 18 jaar. Verandert uw uitkering? 

Nee, uw uitkering verandert niet. Het bedrag dat u elke maand krijgt blijft hetzelfde.  

 

Hoe zit het met inkomen van uw kind? 

Het is de bedoeling dat iedereen van 18 jaar of ouder naar school gaat of werkt. Als uw kind zelf inkomen heeft, 

dan kan hij of zij dat gebruiken voor de eigen kosten, bijvoorbeeld voor kleding en de premie voor de 

zorgverzekering. Heeft uw kind geen eigen inkomen? Dan kan hij of zij zich melden bij WerkSaam. We kijken dan 

of uw zoon of dochter weer naar school kan. Lukt dat (nog) niet? Dan kan uw zoon of dochter misschien tijdelijk 

een uitkering krijgen. Uw uitkering verandert daardoor niet. 

 

Wat kan er wel veranderen? 

Als u een alleenstaande (ouder) bent en het kind dat 18 jaar wordt uw jongste thuiswonende kind is, dan mag u 

voor de bijstandsuitkering minder vermogen hebben dan nu het geval is. Dit betekent niet dat we uw uitkering 

stoppen. Wel kan dit betekenen dat als u in de toekomst meer vermogen krijgt (bijvoorbeeld een erfenis of een 

prijs in een loterij) u eerder het recht op een uitkering verliest. U krijgt dan een brief van ons met informatie over 

wat dit precies voor u betekent.  

Er kan ook iets veranderen in de toeslagen van de Belastingdienst, bijvoorbeeld in de huurtoeslag. Vraag dit na 

bij de Belastingdienst. 

 

Wat gebeurt er als uw kind 21 jaar wordt? 

Waarschijnlijk verandert uw uitkering dan, maar dat hangt af van uw persoonlijke situatie en die van uw zoon of 

dochter. Heeft u daar vragen over? Neem dan vóór uw zoon of dochter 21 jaar wordt contact met ons op. Dan 

kunnen we u precies vertellen of en wat er dan verandert. 

Online Banenmarkt  

Op 15 april 2021 organiseert het WerkgeversServicepunt de tweede editie van de Online 

Banenmarkt. 

 
Voor werkzoekenden biedt de online banenmarkt vacatures vanuit diverse branches. Er zijn ook werkgevers die 

hun bedrijf extra onder de aandacht willen brengen door middel van een bedrijfspresentatie. Zo kunt u als 

werkzoekende een kijkje in de keuken nemen van een mogelijk toekomstig werkgever. Naast deze presentaties 

kunt u er ook voor kiezen om mee te doen met een workshop over het maken van een cv en over het houden van 

een sollicitatiegesprek.   

 

Tevens kunt u door middel van online speeddates in gesprek komen met werkgevers. Meer informatie en 

aanmelden kan via de website www.banenmarktnhn.nl    

 



 

 

Nieuws vanuit de Cliëntenraad 
 
 

 

  

Op maandag 1 maart 2021 vergaderde de Cliëntenraad opnieuw digitaal, en  

gelukkig hadden we dit keer niet zo’n volle agenda als de vorige keer. Daardoor  

konden we een beetje meer “de diepte” in gaan en met elkaar in gesprek over  

het onderwerp ‘respect’, onderdeel van onze Meetlat. 

 

Eerst werden we bijgepraat door directeur Marjolijn Dölle, over 

een onderzoek naar het functioneren van WerkSaam door het 

Bureau Berenschot. Het ging erover hoe medewerkers van 

WerkSaam (coaches, voorlieden, en anderen) de mensen het 

beste kunnen helpen en naar betaald werk toe leiden. Wat die 

mensen van Bureau Berenschot zeiden was: laat de 

medewerkers ‘methodisch werken’, allemaal méér op dezelfde 

manier en dan kan WerkSaam als LEERWERKBEDRIJF een  

‘vliegwiel’ worden voor de mensen om naar passend werk geleid te worden. Dat is een belangrijk 

verbeterpunt. Verder vonden die onderzoekers van Bureau Berenschot dat WerkSaam veel dingen al goed 

doet. Daarna spraken we over ‘RESPECT’, dat is van onze Meetlat waar we beleidsvoorstellen mee bekijken 

het belangrijkste woord. Wat verstaan we onder ‘respect’, als leden van de Cliëntenraad? Uiteindelijk vonden 

we, na een goed gesprek, met elkaar de omschrijving van Cor Schoens de beste: “Respect is een gevoel of 

uiting waarmee je laat merken dat je iemand aanvaardt als een waardig en waardevol mens.”  

 

En tenslotte hebben we eindelijk een datum geprikt voor onze eigen scholing. Het idee van Geert Veldhuis, dat 

hij met enkele medewerkers van WerkSaam heeft uitgewerkt, om ons meer te leren over het werk van onder 

andere de coaches, wordt later in maart uitgevoerd. Opnieuw digitaal, uiteraard. Maar we leren zo weer wat 

bij. 

 

Tenslotte: nieuwe leden en ideeën zijn en blijven welkom. Laat het ons weten! Dat kan door een mail te 

sturen naar clientenraad@werksaamwf.nl  

 

 



 

 

Van uitkering naar eigen onderneming 
 

Quincy, 23 jaar uit Hoorn is al 9 jaar bezig met haar hobby fotograferen. Tot januari vorig jaar. 

Toen besloot ze het roer om te gooien en hier haar werk van te maken.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Quincy fotografeert voornamelijk paarden en honden. Ze schafte een nieuwe camera met verschillende lenzen 

aan en is begonnen met het maken van een portfolio. Sinds januari 2021 heeft Quincy haar eigen bedrijf. 

 

Grote stap 

Dit was best een stap voor Quincy. Ze heeft een angststoornis en  

PTSS (posttraumatische stressstoornis) opgelopen door een ongeluk  

van ruim 4,5 jaar geleden. Ze is constant vermoeid en heeft veel  

hoofdpijn. Ze zat 2 jaar thuis en werkte aan haar herstel.  

Ze had elke dag therapie en was veel bij haar paard. Ze staat nog  

steeds onder behandeling voor de angststoornis en PTSS, maar met  

goede begeleiding van haar begeleider en van WerkSaam kan ze nu  

toch haar eigen onderneming starten.  

 

Doe wat je leuk vindt. 

Quincy: “In januari 2020 besloot ik te gaan doen wat ik echt leuk vind.  

Dat zijn paarden en fotografie. Ik ben het langzaam op gaan pakken en  

heb veel gratis fotoshoots gedaan om te kijken of ik het lichamelijk en  

geestelijk aankon. Ik heb veel geïnvesteerd in online cursussen om  

steeds beter te worden en dat heeft zeker geholpen. Ik vond het onwijs spannend, maar ik ben onwijs trots 

op mezelf dat ik dit wel heb gedaan”. Ook geeft Quincy aan dat ze een stuk zelfverzekerder is geworden 

omdat het haar gelukt is om ondernemer te worden naast haar uitkering. 

 

Ze wil het komende jaar parttime gaan fotograferen en daarnaast wil ze online en privé workshops 

aanbieden. Ze hoopt straks ook mensen en kinderen te gaan fotograferen, maar haar focus is echt gericht op 

paarden en honden. “Uiteindelijk hoop ik straks de overstap te kunnen maken naar fulltime fotograferen 

zodat ik geen uitkering meer nodig heb.”  

 

Advies van Quincy 

“Volg je hart , doe waar jij gelukkig en blij van wordt. 

Dit moet wel realistisch blijven, maar als het lukt, dan 

kun je zeker trots op jezelf zijn. Net als ik”! 

 

Website 

Meer informatie over het bedrijf van Quincy kun je 

vinden op haar website:  

www.qrphotography.nl 

 

 



 

 

Actuele vacatures 
 

Medewerker voor de GGD afsprakenlijn  

Mensen kunnen telefonisch een afspraak maken om getest te worden bij de GGD op het coronavirus. Of ze 

kunnen bellen omdat ze een afspraak willen maken om te worden gevaccineerd. 

Als medewerker van het Coronatest afsprakennummer of vaccinatienummer werk je parttime of fulltime vanuit 

huis, met je eigen laptop of PC. Je wordt gebeld door mensen die een afspraak willen maken voor een coronatest 

of een vaccinatie bij de GGD en je plant deze in. Wanneer iemand negatief getest is, bel jij hem/haar op met het 

goede nieuws! 

Wij zoeken iemand die een eigen computer heeft, een goede internetverbinding en je beheerst de Nederlandse 

taal goed, Engels is een pre.  

Geïnteresseerd in bovenstaande vacature? Neem dan contact op met Margriet Bogaard via e-mail: 

margriet.bogaard@uwv.nl 

 

Verkeersregelaar GGD, of bouwterrein verkeersregelaar  

Als verkeersregelaar bij deze organisatie zorg jij er, samen met je collega's, voor dat iedereen zich veilig kan 

laten testen in de teststraten van de GGD. Dat betekent dat je aanrijdende auto's in de juiste banen leidt, dat je 

controleert of iemand een geldige afspraak gemaakt heeft en dat je de mensen weer veilig de teststraten laat 

verlaten. Dit alles doe je op een positieve en proactieve manier. Jij staat er om mensen te helpen en dat is dan 

ook wat je graag doet. Uiteraard zorgen wij ervoor dat jij je werk goed kunt uitvoeren. Je krijgt daarom, als alles 

bevalt, een opleiding tot verkeersregelaar van ons. Jouw inzet is op meerdere locaties nodig. In samenspraak met 

de planner word je ingezet waar je het hardst nodig bent. Je hebt daar wel eigen vervoer voor nodig. Daarnaast 

ben jij flexibel en daar krijg je ook flexibiliteit voor terug. Er is dus van alles mogelijk wat betreft het aantal uur 

en de momenten waarop je werkt. Het bedrijf waar je komt te werken is een beveiligingsbedrijf, gespecialiseerd 

in horeca - en evenementenbeveiliging. Daarnaast levert het bedrijf dus ook verkeersregelaars, nu specifiek voor 

de teststraten van de GGD. Deze teststraten kunnen ook omgedoopt worden tot vaccinatiestraat.  

Functie-eisen: Je bent in het bezit van een VOG (verklaring goed gedrag) of kunt deze aanvragen. Je beschikt 

over eigen vervoer. Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal.  

Overige: het gaat om een baan voor langere tijd, 1 uur pauze op een dag en je vindt het geen probleem om de 

hele dag te staan en een mondkapje te dragen. 

Geïnteresseerd in bovenstaande vacature? Neem dan contact op met Bianca Vriend via e-mail: 

bianca.vriend@werksaamwf.nl 

 

Medewerker groenvoorziening  

Ben jij een fanatieke groenliefhebber die graag de handen uit de mouwen steekt? Als medewerker 

groenvoorziening zet jij je in om de straten en wijken te voorzien van strak gemaaid gazon en onkruidvrije 

plantsoenen.  

Werkzaamheden: Maaien, snoeien, schoffelen: je werk is heel divers. 

Overige: Het betreft een functie voor 32 tot 36 uur per week voor (naar verwachting) de periode van maart t/m 

september 2021. Je hebt vaste werktijden tussen 07.30-16.00 uur. De werkzaamheden vinden plaats in Hoorn.  

Geïnteresseerd in bovenstaande vacature? Neem dan contact op met Bianca Vriend via e-mail: 

bianca.vriend@werksaamwf.nl 

 

 

 

 

  



 

 

Volg ons ook op Facebook: Facebook.com/werksaamwf 

Twitter: @werksaam | Instagram: WerkSaam.Westfriesland 

 

Leerling Lasser 

Voor een watersportbedrijf dat boottrailers assembleert en boten opbouwt zoeken wij een gemotiveerde en 

enthousiaste lasser. Je last tijdens bouwen/samenstellen van boottrailers. Je werkt in een klein team. Je hebt 

werkervaring als lasser of wil het vak leren.  

Functie-eisen: Je hebt kennis van de Nederlandse taal.  

Overige: In eerste instantie ben je werkzaam op een tijdelijk contract met mogelijk uitzicht op vast. Je gaat 

werken voor 24-40 uur per week. 

Interesse? Neem dan contact op met Bianca Vriend via e-mail: bianca.vriend@werksaamwf.nl 

 

Leerling monteur Gas/Water/Warmte  

Overal hoor en zie je dat er hard gewerkt wordt aan ons energienet voor o.a. de energietransitie. De 

ontwikkelingen in de branche en de aankomende energietransitie zorgen voor voldoende werk. Sta jij sterk in je 

schoenen, ben je leergierig en hou je van een uitdaging? Dan hebben wij een leuke baan voor jou als leerling 

monteur.  

Wat bieden wij:  Een BBL opleiding. Je volgt een opleiding en tegelijkertijd ga je aan het werk als leerling 

monteur.  

Wat ga je doen: Technische werkzaamheden aan hoofd- en dienstleidingen in het gas/water/stadsverwarming, 

lezen en werken met digitale werktekeningen en schema's, rapporteren aan de voorman en de uitvoerder; 

Geïnteresseerd in bovenstaande vacature? Neem dan contact op met Bert Haarsma via e-mail: 

bert.haarsma@uwv.nl 
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