
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ervaringsverhaal 

Frans zoekt: werk → technisch personeel  
Frans deed via WerkSaam een werkstage bij een uitzendbureau. Hij heeft het hier erg naar zijn zin 

gehad en veel geleerd. Helaas waren hier uiteindelijk geen betaalde mogelijkheden, maar voor 

hem was duidelijk; dit was wat hij wilde. Inmiddels is hij aan de slag als Technisch intercedent bij 

Interselektie in Krommenie. Zijn advies is dan ook: “Geef de moed niet op: die kans op een leuke 

baan komt er uiteindelijk.’’ 

Breder kijken 

Aan het einde van zijn succesvolle werkstage dacht 

Frans zijn plek gevonden te hebben. Hij werd 

begeleid door zijn arbeidscoach Renate en kreeg de 

ruimte om zichzelf te ontwikkelen. Deze stage kon 

door omstandigheden helaas niet omgezet worden 

in een betaalde baan, dit was een tegenvaller. Toch 

kijkt Frans er positief op terug: “Ik heb heel veel 

geleerd. Van frontoffice werk, tot backoffice en 

administratiewerkzaamheden binnen de 

uitzendbranche.” 

 

Aan de slag bij dit uitzendbureau zat er dus niet in, 

maar het lukte Frans om ook breder te kijken. Met 

zijn opgedane kennis ging hij op zoek naar andere 

vacatures, maar zonder gewenst resultaat. 

 

Doorzetten 

Gelukkig gaf Frans de moed niet op. Per toeval 

kwam hij bij Uitzendbureau Interselektie terecht. 

Zij waren meteen enthousiast en boden hem een 

werkstage van een maand om te kijken waar zijn kwaliteiten lagen. De functie van Technisch intercedent 

bleek hem goed te liggen. In deze functie zoekt Frans naar geschikte 

kandidaten voor technische bedrijven, maar ook andersom. Uitzendbureau 

Interselektie zit in Krommenie, dus hij moet elke dag vroeg op om met de trein 

naar zijn werk te gaan. Het was even wennen, maar hij is er voor 100% voor 

gegaan. Zijn inzet is na een maand beloond met een mooi contract!   
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In deze nieuwsbrief gaan we in op onderwerpen waarmee cliënten van 
WerkSaam Westfriesland te maken kunnen krijgen. U vindt onze nieuwsbrieven 

ook op onze website werksaamwf.nl.   

“Geef de moed niet 

op: die kans op een 

leuke baan komt er 

uiteindelijk.’’ 

 



 

 

Uw uitkering: wat u moet weten 

Energietoeslag 
WerkSaam vindt het belangrijk dat u duidelijke informatie krijgt over uw uitkering. Een uitkering 

geeft u bepaalde rechten, maar ook plichten. Deze keer informeren we u over de door de regering 

aangekondigde energietoeslag voor iedereen met een laag inkomen.   

 

De kosten voor energie zijn de afgelopen tijd 

enorm gestegen. De regering heeft daarom 

besloten dat iedereen met een laag inkomen een 

energietoeslag krijgt. Het gaat om een bedrag van 

maximaal € 800,-. Met dit extra geld kunt u een 

deel van uw energiekosten betalen. De gemeenten 

gaan deze regeling uitvoeren. Iedereen met een 

bijstandsuitkering krijgen deze toeslag 

automatisch op hun rekening gestort. Een 

aanvraag is niet nodig. Het betaalmoment is nog 

niet exact bekend en per gemeente anders. 

 

Bijzondere bijstand 

Heeft u nu al dringende problemen met het betalen van uw energierekening? Dan kunt u mogelijk bijzondere 

bijstand van uw gemeente ontvangen. U vindt de contactgegevens van uw gemeente op onze website: 

https://www.werksaamwf.nl/uitkering/ook-belangrijk-om-te-weten/hulp-bij-schulden. 

 

 

Naaiatelier WerkSaam is trots 
Het naaiatelier van WerkSaam is trots. Onder het motto ‘duurzamer shoppen in een nieuw tasje’ 

verkoopt supermarkt PLUS sinds deze maand een nieuwe en duurzame tassen-collectie. Het 

naaiatelier van WerkSaam heeft deze tassen geupcycled.  

 

Upcyclen (het broertje van het bekendere recyclen) betekent dat een oud of onbruikbaar product wordt 

omgetoverd tot iets nieuws. En toveren, dat kan ons naaiatelier, zou je bijna denken. Er zijn al vele mooie en 

verschillende producten gemaakt. En de afgelopen periode stond het werk van het naaiatelier dus vooral in 

het teken van het maken van tassen van gebruikte en ongebruikte bedrijfskleding van supermarkt PLUS.  

 

Oog voor milieu 

PLUS gooit liever niets weg dat nog goed bruikbaar is. Als ‘Meest Verantwoorde Supermarkt’ van Nederland 

(GfK) hebben zij aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. PLUS wil weten waar producten en 

grondstoffen vandaan komen en onder welke omstandigheden ze zijn geproduceerd. Ook hecht de supermarkt 

eraan dat productie plaatsvindt met zo veel mogelijk respect voor het milieu. Dat geldt ook voor hun 

bedrijfskleding dat niet meer gebruikt wordt. 

 

https://www.werksaamwf.nl/uitkering/ook-belangrijk-om-te-weten/hulp-bij-schulden


 

Oog voor ongekende talenten 

En zo ontstond het idee om van oude 

bedrijfskleding tassen te maken. De 

kleding moest worden gesorteerd, 

gewassen en hersteld. PLUS en De 

Waard Beroepskleding wilden deze 

klus graag bij WerkSaam neerleggen. 

Vanuit de gedachte van sociaal 

ondernemerschap: het inzetten van 

mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt op hun mogelijkheden 

en talenten. 

In de voorbereidingsfase werden prachtige proef exemplaren gemaakt: verschillende soorten tassen, een etui, 

een knikkerzak. PLUS koos uiteindelijk voor ‘gewone’ draagtassen. Marita (teamleider naaiatelier): ‘Ik ben 

supertrots op de medewerkers van het atelier om dit voor elkaar te krijgen.’  

 

Deze mooie klus was een pilot voor enkele PLUS filialen. De nieuwe en duurzame tassen-collectie is nu 

verkrijgbaar bij PLUS in Almere en Gorinchem. Binnenkort volgen meer winkels. Het werk voor het naaiatelier 

krijgt dus ook een vervolg. 

 

 

Werkstage 
Soms kan de stap naar de arbeidsmarkt te groot zijn, bijvoorbeeld als u arbeidsritme en/of 

vaardigheden mist. Voor iedereen die een tussenstap kan gebruiken, is er de werkstage. Wanneer 

u denkt dat deze tussenstap voor u de juiste stap is, kunt u dit bespreken met uw coach. Uw coach 

gaat met u kijken wat een passende stageplek kan zijn, bijvoorbeeld binnen of buiten WerkSaam. 

Voor de stagemogelijkheden binnen WerkSaam gaat u in gesprek met de trajectbegeleider. 

 

Binnen WerkSaam hebben we bijvoorbeeld de 

volgende stages: groenvoorziening, schoonmaak, 

catering, magazijn, verpakken en de post. Ook is het 

mogelijk om bij verschillende werksoorten te kijken of 

dit past. Maar het belangrijkste is om te ervaren hoe 

het is om samen met collega’s actief te zijn op de 

werkvloer. Om nuttig werk te verrichten.  

 

Samen met uw trajectbegeleider stelt u een re-

integratieplan op. Hierin staat bijvoorbeeld wat uw 

leerdoel is en kijken jullie welke tussenstappen er nodig zullen zijn om dat doel te behalen. Want hoe richt u 

uw dagen in als u gaat stagelopen? Hoe bouwt u een werkritme op en hoe pakt u het aan met bijvoorbeeld 

kinderopvang of lichamelijke klachten? Uw trajectbegeleider ondersteunt u hierbij. Een werkstage duurt 

gemiddeld 3 maanden.  

 

 



 

Leerdoel 

Eén van uw doelen kan het behalen van een certificaat zijn. Tijdens een werkstage zijn er ook diverse 

opleidingsmogelijkheden. Zo kunt u verschillende mbo 1-certificaten behalen, bijvoorbeeld voor 

basisschoonmaak, maar ook EPT, heftruck, VCA of mbo 1 logistiek.  

En er zijn diverse trainingen en workshops waar u aan kunt meedoen. Denk aan de sollicitatietraining, de 

Empowerment-training of de Nederlandse taal lessen.  

Heeft u uw doel behaald? Een ritme opgebouwd en/of certificaten behaald? Dan kunt u (samen met uw 

coach/trajectbegeleider) op zoek naar een passende baan.  

Voor wie?  

Voor iedereen tussen de 18 en 67 jaar die ervaring op wil doen, een ritme op wil bouwen en aan doelen wil 

werken of certificaten wil behalen om de stap naar werk makkelijker te maken.  

Een stage kan al als u dit 1 dagdeel zou willen proberen. Meer dagdelen is natuurlijk altijd mogelijk. Ook is 

een opbouw bespreekbaar. Op basis van uw wensen en mogelijkheden wordt gekeken naar een passende 

plek, waarop u op uw eigen tempo zelf kunt ondervinden hoe dat is en om deze ervaring op te doen.  

 

Wilt u meer weten over, of aan de slag met een werkstage? Neem contact op met uw coach.  

 

Veel belangstelling voor WerkSaam tijdens de Kom 

Binnen bij Bedrijven Dagen!  

 

We kondigden het meermaals aan en afgelopen maand was het zo ver: de Kom Binnen bij 

Bedrijven Dagen. In totaal openden 144 bedrijven hun deuren. Ook WerkSaam ontving 

belangstellenden.  

 

Het aantal aanmeldingen was voor 

WerkSaam hoger dan tijdens eerdere edities. 

In totaal is er aan 3 groepen een presentatie 

en rondleiding gegeven. De bezoekers waren 

onder de indruk: van het mooie gebouw, de 

vele vriendelijke mensen, het maatwerk en 

het feit dat WerkSaam zoveel verschillende 

dingen doet. 

 

Ook bij andere bedrijven kwamen een hoop 

geïnteresseerden een kijkje nemen. In 

sommige gevallen resulteerde dat zelfs in 

Open Hiring aanmeldingen! 

Al met al kijken we terug op een succesvolle 

editie en kijken we nu al uit naar volgend jaar! 

 



 

Nieuws van de Cliëntenraad  
We vergaderden op maandag 4 april, en er kwamen weer een aantal zaken 

aan bod waar we over konden praten en naar luisteren. Deze avond hadden 

we 2 gasten uitgenodigd om ons bij te praten. 

 

Susanne Borst van Facilitair kwam ons informeren over stand van zaken huisvesting / 

klimaatbeheersing / fietsenstalling via een presentatie en het eenrichtingsverkeer met 

de parkeerplaatsen voor de auto’s met de daarbij behorende tekeningen. 

Er werden goede vragen gesteld bij het onderwerp installaties van nieuwe  luchtfiltering, koeling en warmte, 

want dat is een zeer belangrijk onderwerp qua verbouwing binnen WerkSaam. De werkzaamheden hieraan 

zijn al goed zichtbaar. Ook is er binnen al druk geschilderd binnen bij de afdelingen. Susanne kon er wel de 

gehele vergadering over praten maar we hadden nog meer op de agenda. 

 

Onze tweede gast is Eveline de Vries. Zij is werkzaam als jobcoach van beschut binnen WerkSaam  

Ze vertelde wat het inhoudt om een jobcoach te zijn. 

Eveline heeft ongeveer 30 mensen van beschut werk die zij begeleid en gesprekken mee voert. 

Ze geeft de mensen handvatten om het werk zo goed mogelijk te doen, zoals op tijd komen, samenwerken 

met collega’s en als het nodig is heeft ze ook gesprekken met het thuisfront of begeleiders.  

Haar werk vindt ze geweldig en het is mooi om te zien hoe mensen met hun beperking toch met plezier naar 

het werk komen en zo goed mogelijk hun werk proberen te doen en weer met plezier naar huis gaan.  

Wist je dat: 

De cliëntenraad teleurgesteld is dat op onze praatavond Die Ertoe Doet, Wat doet een bijstandsuitkering met 

jou…..van maandag 21 maart 2022, zich niemand hiervoor had aangemeld. Maar we geven het niet op: 

                

• Er komt binnenkort weer een oproep voor onze praatavond Die Ertoe Doet komt. 

Want het is een belangrijk onderwerp waar we graag over willen praten. Met iedereen in onze 

achterban.   

Wist je dat: 

• Er zich twee nieuwe leden hebben aan gemeld via de werving folders 

• En dat ze 2 vergaderingen komen bijwonen. 

Wist je dat: 

• Onze voorzitter bij de nieuwe locatie van het Jongerenloket is geweest 

• En dat ze een goed gesprek heeft gehad over wat het Jongerenloket precies doet. 

• En dat het goed is dat het Jongerenloket voor jongeren met al hun vragen bestaat? 

 

Wist je dat: 

•  De cliëntenraad door gaat met nieuwe leden werven?  
Dus meld je aan bij het secretariaat van WerkSaam of mail naar :  clientenraad@werksaamwf.nl 

 

© Werkroep Communicatie, Cliëntenraad WerkSaam.  
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Gratis muziekconcert rond laaggeletterdheid 

Dinsdagavond 10 mei in Schouwburg Het Park in Hoorn 

 

Om aandacht te vragen voor laaggeletterdheid is dinsdagavond 10 mei in Schouwburg het Park in 

Hoorn het gratis muziekconcert ‘Letter voor Letter’. Die avond zingen volkszanger René Karst en 

voormalig BZN-zangeres Carola Smit de mooiste Nederlandstalige liedjes. Het is een avond 

boordevol mooie muziek en ontroerende verhalen over hoe het is om moeite te hebben met lezen 

en schrijven en hoe je daarbij geholpen kunt worden. Voor mensen die moeite hebben met lezen 

en schrijven is veel hulp beschikbaar. Maar om daarop af te stappen, moet je eerst een drempel 

over. Daar is in de voorstelling aandacht voor.  

 

Het concert begint om 19.30 uur en is speciaal voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven, hun 

familie, vrienden en werkgevers. De gratis kaarten zijn te verkrijgen bij Schouwburg Het Park via de website: 

www.hetpark.nl, aan de balie of via telefoonnummer: 0229-291000.  

Letter voor Letter 

“Het wordt vooral een vrolijke avond voor 

muziekliefhebbers, zegt zanger René Karst, 

maar wel met een boodschap: "We laten zien 

dat je je nergens voor hoeft te schamen, en dat 

er overal hulp is. En als je dan over die drempel 

heen bent gegaan om scholing te volgen, en je 

kunt je kleinkinderen voorlezen, dat is het 

mooiste wat er is."  

 

Laaggeletterdheid  

In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen 

moeite met lezen en schrijven, maar ook met reken- en digivaardigheden. Dat is in onze moderne 

samenleving een steeds groter probleem. Als je moeite hebt met lezen en schrijven is het steeds lastiger om 

mee te kunnen doen. Want ook appen, mailen of internetbankieren is dan lastig. Daarom is het zo belangrijk 

dat iedereen met een taalachterstand hulp krijgt. Met de theatershow willen de organisatoren 

laaggeletterdheid bespreekbaar maken, zodat mensen zich niet meer hoeven te schamen en hulp gaan 

zoeken. 

Initiatief 

Letter voor Letter komt op initiatief van het Taalakkoord Noord-Holland Noord naar Schouwburg Het Park in 

Hoorn, als onderdeel van de aanpak laaggeletterdheid in Noord-Holland Noord. Taalakkoord NHN is een 

initiatief van Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Noord-Holland Noord (RPAnhn), ondersteund door 

Leerwerkloket NHN en Stichting Lezen & Schrijven. Het Taalakkoord helpt onder andere organisaties om de 

taalvaardigheid van medewerkers te verbeteren, door bijvoorbeeld Taal op de werkvloer of het aanbieden van 

scholing.   

 

© RPAnhn  

 



 

Actuele vacatures 
 

Afwerker kunststof kozijnen, Enkhuizen 

Wat gaat u doen? 

U bent verantwoordelijk voor het afwerken van kunststof kozijnen. Dit houdt in: de ‘bramen’ bij de hoeken 

van de kunststof kozijnen weghalen en het bijwerken van de kozijnen zodat ze de juiste kleur krijgen. Hang- 

en sluitwerken monteren en kozijnen assembleren. 

Wat vragen we van u? 

Dit is staand werk en we zijn op zoek naar iemand die fulltime kan werken. Iemand die dit werk voor langere 

tijd wil doen. 

 

Productiemedewerker Bakkerij, Avenhorn en Obdam 

Wat gaat u doen? 

Als medewerker productie bij bakkerij Pater bent u een belangrijke schakel in het proces. In de bakkerij 

worden heerlijke broden gebakken en worden er vele stappen doorlopen voor een brood klaar is. De 

grondstoffen worden gemengd, dit is voor ieder type brood een ander proces. Verdelen, rijzen, bakken, 

koelen, verpakken en klaarzetten voor transport naar de winkel waar het brood in de schappen komt. Als 

productiemedewerker staat u aan de basis van één van deze stappen. 

Wat vragen we van u? 

•        Productie ervaring 

•        Nederlandse taal machtig 

•        3 ploegen willen lopen 

•        Op locatie kunnen komen (in de buurt wonen of auto, ov rijdt niet) 

•        Lichamelijk werk kunnen doen (bakkerij kan zwaar werk zijn) 

 

Zelfstandig werkend kok of leerling kok, Andijk 

Wat gaat u doen? 

De lekkerste gerechten koken in een top 

restaurant 

Wat vragen we van u? 

• Ervaring als zelfstandig werkend (leerling) 

kok niveau 3 of 4  

• Een passie hebben voor het koken met 

mooie verse producten 

• Zowel doordeweeks als in het weekend 

beschikbaar  

• De werkdagen zijn van woensdag t/m 

zondag (het restaurant is op maandag en 

dinsdag gesloten) 

 

 

 

 

 



 

Horecamedewerker Bedrijfsrestaurant, Zwaagdijk 

Wat gaat u doen? 

Als medewerker bedrijfsrestaurant zorgt u ervoor dat uw collega’s kunnen genieten van lekker eten en 

drinken tijdens hun pauzes. 

U draagt zorg voor de bereiding van de producten in ons bedrijfsrestaurant, zoals belegde broodjes, soepen, 

snacks en warme maaltijden. Daarnaast houdt u zich bezig met de verkoop van producten en het schoon en 

netjes houden van het bedrijfsrestaurant. 

 

Werkdagen en -tijden binnen het bedrijfsrestaurant zijn van maandag tot en met vrijdag tussen 07:00-22:30 

uur en op zaterdag tussen 07:00-15:00 uur.  

Er wordt gewerkt in wisseldiensten 

Wat vragen we van u? 

• Enthousiasme en motivatie 

• Minimaal 28, maximaal 38 uur per week 

• Flexibele inzetbaarheid/ beschikbaarheid 

 

Algemeen klusjesmedewerker, Oosterblokker 

Wat gaat u doen? 

Voor een meubelzaak zoeken we een medewerker voor diverse klussen als; meubels verplaatsen, lampjes en 

dergelijke ophangen, het op orde houden van de winkel, ondersteunen bij de verkoop.    

Wat vragen we van u? 

• Handig, fysiek in orde, gemotiveerd en klantvriendelijk 

• Betreft een functie voor circa 3 dagen per week, de dagen zijn in overleg 

 

Assistent schilder Jachten, Medemblik 

Wat gaat u doen? 

Voor een bedrijf in Medemblik zoeken wij een assistent schilder jachten. Het grootste deel van je tijd bent u 

aan het schuren/plamuren van de boot . Daarnaast zijn er nog andere werkzaamheden die gedaan moeten 

worden zoals: afschilderen en poetsen van de jachten, inplakken van de boten enz. 

Wat vragen we van u?   

• Gemotiveerd iemand die van aanpakken weet  

• U kunt zich verstaanbaar kan maken in het Nederlands 

• Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast dienstverband voor 

36 - 40 uur per week 

 

 

  

Geïnteresseerd in één van deze 

vacatures? 

Neem contact op via: 

matchmaker@werksaamwf.nl 


