
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magdi gaat voor zijn vrachtwagenrijbewijs 
 

Magdi Masgidi (48 jaar) woont in Berkhout met zijn vrouw en 3 kinderen. Hij had een eigen zaak in 

parfum op de Beverwijkse Bazaar. Door corona moest hij stoppen met zijn bedrijf. Hij kwam voor 

een uitkering bij WerkSaam terecht. 

 

Laura, de coach van Magdi, stelde Magdi voor aan de matchmakers van WerkSaam. De matchmakers zorgen 

voor de juiste match tussen de client en verschillende werkgevers. Magdi vertelde dat hij graag als 

vrachtwagenchauffeur wilde werken. Maar: hij heeft alleen een B rijbewijs voor automaat auto’s. 

De matchmakers hebben Magdi voorgesteld bij het WerkgeversServicepunt Noord-Holland Noord voor een 

functie bij Braas Brood- en Banketbakkerij in Obdam.  

 

Braas wil mensen een kans geven die een iets grotere 

afstand hebben tot de arbeidsmarkt. En zij zochten 

iemand voor het brood rijden. Dit wordt naast grote 

vrachtwagens met C, CE en LZV rijbewijs ook gedaan in 

een klein busje die je met een B rijbewijs kunt besturen. 

Toevallig ook een automaat busje! Magdi heeft een 

sollicitatiegesprek gehad met Charlotte en Ronald van 

Braas Brood- en Banketbakkerij.  

 

Eigen sleutel 

Het was een goed sollicitatiegesprek. Magdi mocht een 

proefdagje mee draaien. Past het werk bij hem en past 

Magdi ook binnen Braas Brood- en Banketbakkerij? 

Gelukkig waren beide partijen na de proefdag 

enthousiast! Magdi is begonnen met het brood rijden. Hij 

zorgt ervoor dat alle supermarkten worden voorzien van 

vers brood. Magdi begint elke dag om 03.00 uur ’s 

nachts met het laden van de bus. Om 03.45 uur gaat hij 

rijden. Magdi heeft een strak schema, want hij moet om 

07.45 uur bij het laatste filiaal zijn om de broden af te 

leveren. Hij heeft zelfs eigen sleutels van sommige 

filialen, omdat er ’s nachts nog niemand aanwezig is.  
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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   



 

Vrachtwagen rijbewijs  

Het gaat zo goed, dat Magdi nu de kans krijgt om zijn vrachtwagen rijbewijs (C Rijbewijs) te halen. Dan kan 

hij straks op de bakwagen rijden. En als dat goed gaat, kan hij zelfs nog doorgaan voor de trailer (CE 

Rijbewijs). Magdi gaat in december beginnen met zijn vrachtwagen rijbewijs. Dit wordt betaald door NHN 

Werkt Door. NHN Werkt Door helpt mensen die zich bijvoorbeeld willen omscholen. Zo komt Magdi’s droom 

om te werken als vrachtwagenchauffeur uit! 

 

Magdi heeft het enorm naar zijn zin bij zijn werkgever. Hij voelt zich gezien en gewaardeerd. Dat zorgt voor 

zelfvertrouwen. Magdi: “Het is een groot bedrijf, maar ook rustig. Het bevalt mij prima. Ik werk zelfstandig en 

ik vind het mooi dat ik hier werk. Ik wil hier graag tot mijn pensioen blijven werken”. Ronald: “Magdi is echt 

een topper. Hij stijgt boven zichzelf uit!” 

 

Braas Brood- en Banketbakkerij  

Braas Brood- en Banketbakkerij b.v. in Obdam bestaat sinds 1938. Er zijn 5 productielijnen en ze zijn aan het 

uitbreiden. Er komt een nieuwe hal bij. Braas bevoorraadt 220 supermarkten. Met de nieuwe hal komen er 

nog 130 supermarkten bij. Die kunnen zij straks allemaal voorzien van vers brood. Een groei van bijna 50%. 

Dit betekent ook dat zij op zoek zijn naar nieuwe medewerkers. Zij zoeken productiemedewerkers, inpakkers, 

operators en broodbakkers. Dit zijn functies waarbij je meestal in ploegendienst werkt. Het werk gebeurt 

staand.  

 

Heeft u interesse in een vacature bij Braas Brood- en Banketbakkerij? Dan kunt u contact opnemen met de 

matchmakers van WerkSaam via email: matchmaker@werksaamwf.nl. Wie weet komt zo ook uw droom uit! 

 
 

 

Uw uitkering: wat u moet weten 

Verhoging alimentatie 
Elk jaar verhoogt de overheid de alimentatiebedragen met een bepaald percentage. Dit heet: 

indexering van alimentatie. Vanaf 1 januari 2023 wordt de kinder- en partneralimentatie 

geïndexeerd.  

 

Dit betekent dat de alimentatie die u iedere maand ontvangt of betaalt per 1 januari 2023 wordt verhoogd.  

De verhoging per 1 januari 2023 bedraagt 3,4%. U kunt het nieuwe bedrag berekenen op www.LBIO.nl.  

De indexering van de alimentatie is bijna altijd wettelijk verplicht. De alimentatie wordt alleen niet 

geïndexeerd als dit door de rechtbank is besloten. Dit staat dan vermeld in de uitspraak van de rechter. 

 

WerkSaam gaat met ingang van 1 januari 2023 de 

geïndexeerde alimentatie korten op uw uitkering.  

 

Ontvangt u niet het aangepaste bedrag van de 

persoon die de alimentatie moet betalen?  

Regel dan eerst zelf dat hij/zij alsnog het juiste 

bedrag betaalt. Lukt dit niet, neem dan contact op 

met uw inkomensconsulent van WerkSaam.  

 

mailto:matchmaker@werksaamwf.nl
http://www.lbio.nl/


 

 

Nieuws van de Cliëntenraad  
 

Emine Uğur schrijft elke twee weken een column in het 

dagblad Trouw. Vaak gaat het over haar dagelijks werk als 

sociaal dienstverlener bij de Dienst Sociale Zaken van 

Gemeente Den Haag. Op 26 november haalt zij herinneringen 

op aan een aanvraag om algemene bijstand van een 

alleenstaande moeder. Die belt om de dag om te vragen hoe 

het ervoor staat met haar aanvraag.  

 

Emine gaat met een collega op huisbezoek en komt binnen in een leeg huis. De moeder kreeg niets mee van 

haar ex-partner, of deurwaarders hebben alles afgepakt. Er is slechts een matras op de grond met een 

dekbed voor haar kinderen om te slapen. De vrouw blijkt niet drammerig, maar wanhopig te zijn. “(…) Ik ging 

samen met haar op het matras zitten, haalde mijn pen tevoorschijn en stelde de vraag die ik haar veel te laat 

had gesteld, maar die ik sindsdien bij elk gesprek als eerste stel: Wat heb je nodig?”  

 

Dat is dus werken met de menselijke maat, respect en in klare taal. Precies wat wij als Cliëntenraad ook 

graag willen voor de dienstverlening door WerkSaam.  

 

Overheidsawards 

Op dinsdag 22 november vond in de Koninklijke Schouwburg van Den Haag een feestelijke prijsuitreiking 

plaats voor de Beste Overheidsmanager (een leidinggevende van de Douane) en voor de Beste 

Overheidsorganisatie van 2022. Dat werd dus WerkSaam Westfriesland. De Cliëntenraad vindt eigenlijk dat de 

regionale krant daar te weinig aandacht aan besteed heeft. Bijvoorbeeld over de redenen van de jury om 

WerkSaam deze eer te gunnen. Of schrijft een krant alleen iets op als er iets fout gaat? De jury onder leiding 

van Jan van Zanen (Burgemeester Den Haag) heeft WerkSaam Westfriesland als winnaar gekozen, “(…) 

omdat het een creatieve, vernieuwende en transparante organisatie is. WerkSaam streeft naar waardevol 

werk voor de diversiteit aan cliënten.”   

 

Wij feliciteren WerkSaam van harte met het winnen van deze prijs. Uiteraard schept dit wel ‘verplichtingen’ 

voor management en medewerkers van WerkSaam. En vindt u als bijstandsontvanger of medewerker (in 

beschut werk) dat er tóch nóg iets beter kan bij WerkSaam? Laat het ons van de Cliëntenraad dan weten!   

 

Nieuwjaar 

Het jaar 2022 loopt alweer ten einde. Op 28 november vergaderden wij voor het laatst en keken terug op het 

afgelopen jaar - met corona, speciale extra regelingen, groeiende armoede - en vooruit met bijvoorbeeld ons 

idee om een permanent ‘cliëntenpanel’ samen te stellen. Daarover een volgende keer meer.  

Wij wensen U goede feestdagen (Chanoeka, Kerst of de Internationale Dag van de Menselijke Solidariteit) en 

een gezond en – ondanks de inflatie – voorspoedig 2023.  

 

Onze volgende vergadering is op maandag 30 januari. Heeft u ideeën of opmerkingen, laat het ons dan weten 

via ons e-mailadres: clientenraad@werksaamwf.nl.  

 

© Werkgroep Communicatie, Cliëntenraad WerkSaam.  



 

 

Organisatie in beeld 

Weekendschool West-Friesland 
In het weekend vrijwillig naar school. Omdat het 

gewoon leuk is, maar ook omdat het talenten naar 

boven haalt en kansen biedt. 

 

De Weekendschool West-Friesland is voor kinderen en jongeren van 10 tot 14 jaar die thuis minder 

mogelijkheden hebben tot kennis- en inzichtverbreding. Bijvoorbeeld op het gebied van wetenschap, techniek 

en cultuur. De Weekendschool West-Friesland begint met activiteiten in Enkhuizen.  

 

De Weekendschool West-Friesland zet zich in om (toekomst)perspectieven van kinderen en jongeren te 

vergroten. Het doel is om talenten te benutten en ontplooien en het zelfvertrouwen van de leerlingen te 

vergroten.  

 

De Weekendschool is twee keer per maand open op zondag, van 13.00 tot 16.30 uur. Locatie: RSG 

Enkhuizen. Gastdocenten vertellen over hun beroep. Daarna ga je zelf met dit beroep aan de slag. We doen 

dat op onze basislocatie of we bezoeken een bedrijf.  

 

Kijk voor meer informatie op www.weekendschoolwestfriesland.nl  

 

 

Vouchers voor Get Dressed For Less 
Doe je (kle-) ding! WerkSaam en Get Dressed For Less van Stichting Netwerk slaan de handen 

ineen. Zij hebben vouchers in de aanbieding ter waarde van € 15,-.  

 

Met de vouchers kun je een set kleding uitkiezen en kleding- en stylingadvies ontvangen. 

Voorwaarden 

Ben je bezig met solliciteren? Of ben je bezig met een werkstage, een training of een traject gericht naar 

werk? En vind je het leuk om kleding- en styling advies te ontvangen? Met als bonus: haar- en make-up 

styling? Meld je dan nu aan bij je WerkSaam coach.  

 

De voucher kan bij Get Dressed For Less worden besteed. Locatie: Winkelcentrum Grote Beer in de Grote 

Waal. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.weekendschoolwestfriesland.nl/


 

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.  

 

Voorbeelden van hulp van de gemeente zijn: kwijtschelding van 

gemeentelijke belastingen, bijzondere bijstand of een zorgverzekering 

waarbij de gemeente meebetaalt aan de premie.  

 

Ook zijn er andere organisaties die mensen met een laag inkomen helpen. 

Bijvoorbeeld Stichting Leergeld: zij helpen kinderen uit gezinnen om mee te 

kunnen doen in de maatschappij. Hierdoor kunnen kinderen bijvoorbeeld mee  

op schoolreis, gaan sporten of muziekles volgen. Of de Voedselbank: zij bieden hulp door elke week een 

voedselpakket te geven. Er zijn ook websites voor hulp, zoals geldfit.nl. 

Vraag hulp!  

Wilt u meer informatie? Neem contact op met uw inkomenscoach bij WerkSaam. 

 

WerkSaam is Beste Overheidsorganisatie van 2022 

Op 22 november werd WerkSaam uitgeroepen tot Beste Overheidsorganisatie van het Jaar 2022. 

De uitreiking vond plaats in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag.  

 

De jury vindt dat WerkSaam twee taken goed combineert: het verzorgen van de uitkeringen en het 

begeleiden van cliënten naar werk. Vooral ook over de Tozo-aanpak was de jury positief.  

 

WerkSaam is trots, maar blijft streven naar verbetering. We zien nog volop ontwikkelpunten. Bijvoorbeeld het 

voorkomen dat iemand weer terug in de uitkering komt, na een periode gewerkt te hebben. En betere 

ondersteuning van mensen met een psychische kwetsbaarheid. WerkSaam wil dat mensen tot hun recht 

komen. Iedereen doet mee!  

 

 

 

 

 

 

  



 

Duidelijke taal 
WerkSaam vindt duidelijke taal belangrijk. Wij willen dat u onze brieven begrijpt. En dat u weet wat u van ons 

kunt verwachten. Wij hebben daarom een redactieteam die de brieven die WerkSaam verstuurd, controleert 

op duidelijke taal. Wij doen ons best voor duidelijke informatie en duidelijke taal. Maar wie kan dit nu beter 

beoordelen dan u zelf? Wij hebben uw hulp dus nodig. Sinds enige tijd stellen wij u een extra vraag onderaan 

onze brieven:    

 

Wij vinden het belangrijk dat onze brieven duidelijk zijn. Kan deze brief beter? Laat het ons 

weten. Geef op de brief aan wat u onduidelijk vindt. U kunt daar ook aangeven hoe het wél 

duidelijk voor u is. Maak er een foto van en mail die naar redactieteam@werksaamwf.nl  

  

Maak hier gebruik van als u onduidelijkheden ziet. Wij nemen uw opmerkingen zeer serieus. En u krijgt altijd 

een reactie. Bedankt! 

 

 

Extraatje voor kinderen uit gemeente Medemblik 
Gemeente Medemblik stelt in december 

een extraatje beschikbaar. Dit is bedoeld 

voor alle kinderen uit Medemblik (tot en 

met 17 jaar) van ouders die weinig geld 

te besteden hebben. 

 

Per kind is een pakketje met een VVV-bon en 

twee cadeautjes beschikbaar. De VVV-bon is 

voor ieder kind hetzelfde en kan worden 

uitgegeven aan bijvoorbeeld een uitje, 

kleding, een kerstdiner of speelgoed. 

Wethouder voor Welzijn, Yannick Nijsingh is 

blij dat de gemeente ook dit jaar weer een 

klein extraatje kan geven. ‘Met een klein gebaar  

hopen we deze groep kinderen en hun ouders te  

verrassen en krijgt december een net wat feestelijker tintje!’ 

  

Aanmelden Decemberactie  

Alle kinderen van ouders die een netto-inkomen van maximaal 120% van de bijstandsnorm en/of een lopende 

schuldregeling hebben kunnen zich aanmelden. Ook Oekraïense kinderen kunnen in aanmerking komen als 

hun ouder(s) rond het minimuminkomen zitten. U kunt uw aanvraag indienen via 

www.medemblik.nl/decemberactie2022 tot en met 31 december 2022. 

 

Pakketjes die vóór 19 december 2022 zijn aangevraagd, worden naar verwachting voor de kerst bezorgd. 

Aanvragen die tussen 20 en 31 december 2022 zijn gedaan, worden begin januari 2023 bezorgd. 

Komt u er online niet uit?  

De Formulierenbrigade kan u helpen. Kijk voor meer informatie op: www.formulierenbrigadewf.nl. 
 

mailto:redactieteam@werksaamwf.nl
http://www.medemblik.nl/decemberactie2022
http://www.formulierenbrigadewf.nl/


 

‘We draaien de rollen om en laten werkgevers solliciteren bij kandidaten!’ 

Banenmarkt ‘Omgekeerd Solliciteren’ 

 

Het WerkgeversServicepunt Noord-Holland Noord organiseert op 24 januari het evenement 

‘Omgekeerd Solliciteren’ voor alle werkzoekenden in de regio Noord-Holland Noord.  

 

Werkgevers uit verschillende branches presenteren zich aan u als werkzoekende. Dit doen zij door middel van 

een korte pitch (presentatie). Daarna is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten op de banenmarkt.  

 

U krijgt op deze manier de kans om te laten zien wat u belangrijk vindt aan een baan. Werkgevers krijgen een 

podium om te laten zien hoe leuk het is om bij hun organisatie te komen werken. Er worden ook diverse 

workshops gehouden waar u aan deel kunt nemen.  

 

De Banenmarkt ‘Omgekeerd Solliciteren’ vindt plaats op 24 januari van 8.30 tot 12.00 uur in Park 

Schouwburg in Hoorn. Vanaf januari kunt u zich voor deze banenmarkt inschrijven. Wij houden u in deze 

nieuwsbrief op de hoogte. Houdt deze dag vrij in uw agenda! 

 

 

 

  

  



 

Volg ons ook op Facebook: Facebook.com/werksaamwf 

Twitter: @werksaam | Instagram: WerkSaam.Westfriesland 

Vacatures 

Productiemedewerker, Hoorn  

Wij produceren en monteren aluminiumkozijnen, vliesgevels en aanverwante producten. Wij zijn op zoek naar 

productiemedewerkers die voor langere tijd bij ons willen werken. Opleidingstraject voor het maken van 

kozijnen is ongeveer 2 jaar. 

Wij zijn op zoek naar een medewerker binnendienst voor het produceren van ramen, deuren en vliesgevels. 

Wat bieden wij u? 

• Uitdagend werk  

• Goede sfeer en leuke collega’s  

• Goed salaris  

• Uitzicht op een vaste aanstelling  

• 38 vrije dagen 

Wat vragen we van u? 

• VMBO/MBO (metaal/bouw) is een voorkeur 

• Affiniteit met techniek  

• Nauwkeurig  

• Goed in teamverband kunnen werken 

• Nederlandse taal in woord en geschrift  

• Woonachtig in de regio Hoorn 

 

Metaalbewerker, Hoorn 

Werkzaamheden zijn afbramen en het slijpen van metalen onderdelen. Het bedrijf zit op Hoorn 80.  Persoon 

mag ook een MIG/MAG lasser zijn schoolverlaters zijn van harte welkom. 

 

Productiemedewerker, Opmeer 
Wij zoeken een productiemedewerker voor het verpakken van pinda’s. Het is staand werk.  

 

 

Productiemedewerkers, Hoorn 

Wat vragen we van u? 

• Fulltime beschikbaar  

• Werken in dagdienst (starttijd 6.00 of 7.00 uur) 

• U kunt Nederlands of Engels spreken 

• U bent fysiek in goede staat 

 

Bent u geïnteresseerd in één van 

deze vacatures? 

Neem contact op via: 

matchmaker@werksaamwf.nl 

 


