
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle kansen met beide handen aangepakt 
 

Jeroen raakte door een grote reorganisatie bij de Sociale 

Verzekeringsbank zijn baan als beleidsjurist kwijt. Er werd een 

regeling van 3 jaar getroffen. Deze liep af in een tijd waarin er 

geen banen te krijgen waren. Solliciteren leverde niets op en 

zelfs een baan als vakkenvuller bleek geen mogelijkheid met 

zijn ervaring.  

 

“Met een geëindigd inkomen en een doorlopende set aan vaste lasten 

moest ik mij in december 2013 (met lood in de schoenen) melden bij 

de sociale dienst van de gemeente Hoorn voor een uitkering. 

Gelukkig startte er een paar weken later een traject met baangarantie 

van BMC (een detacheerder in het sociaal domein) om uitkeringsgerechtigden op te leiden tot casemanager 

bijstand. Ik startte rond april als externe casemanager bij de gemeente Hoorn. Wat een kans!” 

 

De gemeente was toen al druk met de voorbereiding van de overgang naar WerkSaam en externen gingen 

niet mee over. Dus opnieuw stress. Er kwam een vacature voor Inkomensconsulent open direct bij de start 

van Werksaam. Niet helemaal wat Jeroen wilde, maar werk is werk. Dus hij solliciteerde en werd 

aangenomen. 

Nieuwe mogelijkheden, nieuwe kansen 

Een jaar later kwam er een vacature voor intaker vrij. Dat lag meer in zijn straatje, dus hij reageerde en 

maakte de overstap.   

“Was ik nou echt op mijn best in dat inkomenswerk? Uhm, nee zeker niet. Gesprekken voeren met cliënten 

was mijn sterke kant. De conclusie trekken ook. Maar daar uitvoerig over rapporteren was minder aan mij 

besteed. En dat zag ook mijn leidinggevende. Ik mocht mij bij wijze van proef voor de helft van mijn uren 

bezig gaan houden met het verbeteren van de software van de afdeling Inkomen.” En dat bleek een schot in 

de roos, want na dat half jaar werd dat full time. En zo heeft hij zich twee jaar bezig kunnen houden met het 

aanbrengen van allerlei verbeteringen.  

Hij maakte de overstap naar een andere afdeling. Hij werd functioneel applicatiebeheerder.  

 

“En weer tref ik het met een teamleider die alle ruimte geeft voor ontwikkeling. Niet alleen met training en 

opleiding, maar ook begeleiding, ruimte geven voor eigen ideeën. Wekelijks overleg om te leren, ervaring op 

te doen en overdracht van taken. Alles is mij geboden om te kunnen groeien. En met succes!” 
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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   



 

Een lang verhaal, waar eindigt dit zul je je af vragen? 

“Het eindigt bij deze maand. Onlangs had ik namelijk een sollicitatiegesprek en ben ik uit drie kandidaten 

gekozen om de rol van de nieuwe Business Consultant uit te gaan voeren. Weer een geweldige nieuwe kans 

die mij gegund wordt. Superblij, supertrots, maar vooral ook super dankbaar!” 

 

“En ja, natuurlijk moet je het zelf wel willen. Natuurlijk moet je je inzetten. Maar wat met mijn verhaal 

duidelijk wordt is dat als jij wilt en als jij je inzet, WerkSaam je zal ondersteunen. En geloof me, mijn weg is 

niet over rozen gegaan. Grote dalen en diepe kuilen heb ik zeker gekend. Maar met de geboden kansen, de 

gunning, de steun en de hulp van WerkSaam ben ik van uitkeringsgerechtigde uitgegroeid tot Business 

Consultant.” 
 

 

Uw uitkering: wat u moet weten 

Versoepeling Kwijtscheldingsbeleid 
Vanaf 1 januari 2023 heeft WerkSaam Westfriesland het Kwijtscheldingsbeleid versoepeld. Voor 

sommige schulden bij WerkSaam kunt u eerder kwijtschelding krijgen.  

Wat is kwijtschelding? 

Kwijtschelding betekent dat u het bedrag van de schuld dat 

nog openstaat, niet meer hoeft terug te betalen. Het komt 

soms voor dat wij teveel bijstand verstrekken. Deze 

bijstand kunnen wij dan van u terugvorderen. Meestal moet 

u de teveel verstrekte bijstand volledig aan ons 

terugbetalen. Maar soms is het mogelijk om kwijtschelding 

te krijgen.  

Dit zijn de belangrijkste wijzigingen: 

Duur aflossing van 5 naar 3 jaar - Op vorderingen die niet zijn veroorzaakt door fraude, moest u 5 jaar 

aflossen, voordat u kwijtschelding kon krijgen. Deze termijn hebben we teruggebracht naar 3 jaar. Nu is dus 

al na 3 jaar kwijtschelding mogelijk. 

Bevriezen van aflossing als u aan het werk gaat - Vindt u een baan en heeft u geen uitkering meer van 

ons nodig? Dan hoeft u in de eerste 12 maanden daarna, niet af te lossen op uw schuld bij WerkSaam. 

Daarmee hopen we voor u de stap naar werk eenvoudiger te maken. U heeft dan in het eerste jaar geen 

zorgen over het terugbetalen van de schuld aan ons. 

Kwijtschelding bij uitstroom langer dan 1 jaar - Heeft u na die 12 maanden nog steeds werk? Dan heeft 

u soms recht op kwijtschelding. WerkSaam beoordeelt na dit jaar of uw schuld in aanmerking komt voor 

kwijtschelding. Het gaat hierbij om de schulden die buiten uw schuld zijn ontstaan.  

 

Wilt u weten wat dit precies voor u betekent en of u mogelijk in aanmerking komt voor kwijtschelding als u 

aan het werk gaat? Neem dan contact op met uw inkomensconsulent. 

 

 

 



 

Wijziging uitkering per 1 januari 2023 

Het wettelijk minimumloon stijgt per 1 januari 2023. 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 januari 2023 

Normen 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd  

• Alleenstaande of alleenstaande ouder, zonder kostendelende medebewoners* € 1.195,66  

• Gehuwden of samenwonenden, zonder kostendelende medebewoners*  € 1.708,08  

 

Jongerennormen zonder kinderen  

• Alleenstaande van 18, 19 of 20 jaar       € 295,20  

• Gehuwden of samenwonenden, beiden 18, 19 of 20 jaar    € 590,40  

• Gehuwden of samenwonenden waarvan één echtgenoot 18, 19 of 20 jaar is en  

de andere echtgenoot 21 jaar of ouder, zonder kostendelende medebewoners*   €  1.149,24 

 

Jongerennormen met kinderen  

• Alleenstaande ouder van 18, 19 of 20 jaar      € 295,20  

• Gehuwden of samenwonenden, beiden 18, 19 of 20 jaar    € 932,02 

• Gehuwden of samenwonenden waarvan één echtgenoot 18, 19 of 20 jaar is en  

de andere echtgenoot 21 jaar of ouder, zonder kostendelende medebewoners*   € 1.490,86 

 

Normen in inrichting 

• Alleenstaande of alleenstaande ouder      € 381,62 

• Gehuwden          € 638,93 

 

Overzicht maandbedragen IOAW en IOAZ per 1 januari 2023  
• Alleenstaande of alleenstaande ouder, zonder kostendelende medebewoners* € 1.195,66  

• Gehuwden of samenwonenden       € 1.708,08  

 

* Als één of meer personen ouder dan 27 jaar in dezelfde woning hun hoofdverblijf hebben, wordt de 

uitkering lager vastgesteld door toepassing van de kostendelersnorm. Wilt u meer informatie hierover? Neem 

contact op met uw inkomenscoach. 

 

Warme kamers van het Leger des Heils 

Bijna de helft van de Nederlanders heeft moeite met het betalen van de energierekening. Om 

geld te besparen, zetten veel mensen thuis de verwarming en lampen niet aan. Het Leger des 

Heils wil hen niet in de kou laten zitten. Daarom gaan hun buurthuiskamers elke dag open. 

Om te studeren, om een gratis* kopje koffie te drinken, een spelletje te spelen met uw kind of 

gewoon een boek te lezen.  

Kijk op www.legerdesheils.nl/warmekamers om te zien welke Warme Kamer er in uw buurt te vinden is.  

 

*Bibliotheken uitgezonderd 

http://www.legerdesheils.nl/warmekamers


 

Nieuws van de Cliëntenraad  
 

“(…) Het wetsontwerp van de Algemene Bijstandswet gaat ervan uit dat 

het verlenen van bijstand een overheidstaak is; dat de overheid hiertoe 

een bijstandsplicht heeft. Deze Bijstand is een van overheidswege 

afdwingbaar recht, en niet een gunst.  

Het is essentieel dat iedereen met opgeheven hoofd een beroep kan doen 

op deze Bijstandswet en niemand kan zeggen: ik geneer me dat ik bij de 

Bijstand aan moet kloppen.”   

- Marga Klompé (1912-1986), architect van de Algemene Bijstandwet, 

tijdens de parlementaire behandeling in 1963.   

 

Uiteraard herhalen wij van de Cliëntenraad onze wensen voor een goed, gezond en stigmavrij 2023. Helaas 

zijn wij nogal bedroefd, omdat in december 2022 één van onze gewaardeerde mensen is overleden.   

In memoriam John Keith Jones  

Op 10 december 2022 is John Jones overleden in zijn woonplaats 

Bovenkarspel. Hij is slechts 59 jaar oud geworden. John is vanaf het 

begin (in 2015) lid geweest van de Cliëntenraad, en ook lange tijd 

van de Agendacommissie. Hij had een heel eigen inbreng, deels 

gebaseerd op zijn eigen levenservaring, die zich doet vertalen in twee 

lijfspreuken:  

- “Wat zegt dat over mij als Mens als ik mijn Wereld niet wil 

verbeteren,” en  

- “Sociaal isolement, of vervreemding, hoeft niet.”  

 

John werkte vroeger in de bloemen en later in de ICT. Ook is hij 

actief geweest als vrijwilliger bij VluchtelingenWerk en als begeleider 

van jongeren met een psychische kwetsbaarheid. Het meest recent 

(in 2022) heeft hij bij de Cliëntenorganisatie ‘De HoofdZaak’ een 

praatgroep over het omgaan met depressiviteit opgestart. John 

hebben wij leren kennen als een sociaal en vriendelijk mens, die de 

vergaderstukken altijd nauwgezet bestudeerde en totdat hij ziek werd geen vergadering miste.  

Op vrijdag 16 december was er een grote delegatie van de Cliëntenraad aanwezig bij de uitvaart van John 

Jones in Bovenkarspel. Wij zullen John en zijn inbreng heel erg missen.  

Inbreng gezocht  

We willen altijd ideeën van u horen hoe het beleid en de uitvoering bij WerkSaam beter kan.  Mail uw ideeën 

en opmerkingen naar cliëntenraad@werksaamwf.nl. Nieuwe (kandidaat) leden voor de Cliëntenraad zijn ook 

altijd van harte welkom!    

 

© Werkgroep Communicatie, Cliëntenraad WerkSaam.  

 

  

In memoriam  

John Keith Jones 

mailto:cliëntenraad@werksaamwf.nl


 

Organisatie in beeld 

Een eigen naaiatelier met WerkSaam Westfriesland en 

De Waard Beroepskleding  

Als zelfstandige aan de slag 

Heeft u in Nederland of in uw land van herkomst ervaring met 

naaiwerk? Of bent u in het bezit van een coupeusediploma? 

Wilde u altijd al als zelfstandige werken en heeft u daarbij hulp 

en begeleiding nodig? De naaiateliers van WerkSaam 

Westfriesland en De Waard Beroepskleding kunnen de ze hulp 

bieden. 

Uw eigen bedrijfsruimte 

Met begeleiding van WerkSaam kunt u een jaar als zelfstandige aan het werk 

voor De Waard Beroepskleding. Er is een bedrijfsruimte voor u beschikbaar. De 

Waard is bereid om voldoende omzet te garanderen. 

Uw ervaring en talent inzetten 

Op deze manier kunnen we naaiwerk dat nu in Oost-Europa wordt gedaan, gewoon in 

Nederland uitvoeren. En u kunt u w naai-ervaring en talent inzetten. 

Iets voor u? 

Heeft u interesse en wilt u hierover meer weten, dan kunt u uw naam, telefoonnummer en adres mailen naar: 

info@werksaamwf.nl ter attentie van Rachida Chakir. 

Of bel naar 06 2032 4618. 

 

 

Vacatures 

Magazijnmedewerker/Orderpicker en medewerker binnendienst, Hoogkarspel  

Wij zijn op zoek naar een magazijnmedewerker/orderpicker. Het bedrijf houdt zich bezig met de handel van 

hout en is gespecialiseerd in tuinhout. We zoeken iemand voor de langere termijn die eventueel wil 

doorgroeien. 

Daarnaast zijn wij ook op zoek naar een medewerker binnendienst voor het produceren van ramen, deuren en 

vliesgevels.  

Wat vragen we van u? 

• Lichamelijk fit en sterk (het is zwaar werk) 

• Beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift  

• Fulltime beschikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 

 

Keuken- en apparatuur verkoper, 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. Een echte 

doorzetter die de klant in een prettig gesprek van een optimaal advies kan voorzien. Hiervoor gebruikt u uw 



 

Volg ons ook op Facebook: Facebook.com/werksaamwf 

Twitter: @werksaam | Instagram: WerkSaam.Westfriesland 

kennis, creativiteit en sales ervaring. Werken in de weekenden, koopavonden en feestdagen vindt u geen 

probleem, want u weet dat dit de dagen zijn dat u de klant van dienst kan zijn. 

Wat vragen we van u? 

• (Minimaal) Mbo werk- en denkniveau richting commercie/retail 

• Ervaring in en passie voor de keukenbranche 

• Ruimtelijk inzicht en creativiteit 

• Luisterend oor voor klanten 

• Representatieve uitstraling 

• Verantwoordelijkheidsgevoel en resultaatgericht 

• Sales-ervaring 

 

Bezorger, Zwaag 
Wij zoeken (ervaren) bezorgers (fulltime/parttime). Als bezorger levert u pakketten (witgoed en/of 

meubelpakketten) af bij zowel zakelijke als particuliere klanten. 

In deze functie is het belangrijk dat u representatief bent. Als bezorger bent u namelijk het gezicht van dit 

bedrijf – zowel op de weg als bij de klant aan de deur. En als bezorger bent u voor webshops óók de cruciale 

laatste schakel. Kwaliteit en klantvriendelijkheid staan altijd voorop. 

Wat vragen we van u? 

• Minimaal 1 jaar in het bezit van een rijbewijs B 

• Minimaal 2 dagen per week beschikbaar en eventueel rijden in de avonduren vormt geen bezwaar.  

• Ervaring met rijden in grotere bestelbussen (Mercedes Sprinter met een meubelbak) 

• Bereid tot het aanvragen van een VOG 

 

 

Productiemedewerker sushi, Zwaag 
We zijn op zoek naar een productiemedewerker voor het bereiden van sushi voor met name supermarkten.  

Geen ervaring vereist. 

Werktijden vroeg in de ochtend, van 06.00 uur tot 12.00 uur. 

Wat vragen we van u? 

• Affiniteit met bereiden van voedsel 

• Productiematig 

• Lichamelijk fit 

 

 

Bent u geïnteresseerd in één van 

deze vacatures? 

Neem contact op via: 

matchmaker@werksaamwf.nl 

 


