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Uw Persoonlijke Internet Pagina (PIP) 
 
Wij proberen u zo goed mogelijk op de hoogte te houden. We willen dit zoveel mogelijk digitaal doen.  

 

Wij vragen u daarom of u op uw Persoonlijke Internet Pagina uw e-mailadres en telefoonnummer wilt 

controleren. En deze gegevens aan te passen als ze niet kloppen of in te vullen als u dat nog niet heeft gedaan. 

Zo worden uw gegevens bij ons compleet en kunnen wij u goed informeren.  

 

Alvast bedankt voor uw medewerking. 

Bent u tevreden over onze dienstverlening? 
 
WerkSaam heeft in 2019 onderzoek gedaan naar hoe u de dienstverlening ervaart.  

 

Dit willen we ook in 2020 gaan doen. Daarom kunt u de komende maanden een e-mail krijgen waarin we u 

vragen om een vragenlijst in te vullen. Dit duurt maximaal 5 minuten en is volledig anoniem. Met uw antwoorden 

kunnen we onze dienstverlening verbeteren. Helpt u mee? Hartelijk dank! 

 

Heeft u in de tussentijd vragen? Neemt u dan contact op met uw contactpersoon bij WerkSaam. Hij/zij kan u ook 

verder informeren over het onderzoek. 

 

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 



 

Wijziging uitkering per 1 januari 2020 

 

Het wettelijk minimumloon stijgt per 1 januari 2020. Omdat de bijstandsuitkeringen zijn gekoppeld 

aan het minimumloon, zal uw uitkering dus ook stijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Overzicht bedragen Participatiewet per 1 januari 2020: 

 

Normen 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd 

- Alleenstaande of alleenstaande ouder      € 1.052,32 

- Gehuwden of samenwonenden       € 1.503,31 

(indien er één of meer meerderjarige personen in dezelfde woning hun hoofdverblijf hebben, wordt de uitkering 

lager vastgesteld door toepassing van de kostendelersnorm) 

 

Jongerennormen zonder kinderen 

- Alleenstaande van 18, 19 of 20 jaar:      €    259,78 

- Gehuwden of samenwonenden, beiden 18, 19 of 20 jaar   €    519,56 

- Gehuwden of samenwonenden die niet met een andere meerderjarige   € 1.011,44 

persoon in dezelfde woning hun hoofdverblijf hebben en waarvan één  

echtgenoot 18, 19 of 20 jaar is en de andere echtgenoot 21 jaar of ouder    

 

Jongerennormen met kinderen 

- Alleenstaande ouder van 18, 19 of 20 jaar     €    259,78 

- Gehuwden of samenwonenden, beiden 18, 19 of 20 jaar   €    820,22 

- Gehuwden of samenwonenden die niet met een andere meerderjarige   € 1.312,10 

persoon in dezelfde woning hun hoofdverblijf hebben en waarvan één  

echtgenoot 18, 19 of 20 jaar is en de andere echtgenoot 21 jaar of ouder  

 

Overzicht bedragen IOAW  IOAZ per 1 januari 2020: 

- Gehuwden of samenwonenden       € 1.503,32 

- Alleenstaande of alleenstaande ouder      € 1.052,32 

(Indien er één of meer meerderjarige personen in dezelfde woning als de alleenstaande of de alleenstaande ouder 

hun hoofdverblijf hebben, wordt de uitkering lager vastgesteld door toepassing van de kostendelersnorm) 

  

NB: de hierboven genoemde bedragen zijn inclusief vakantietoeslag en netto per maand. 



 

Extra kindgebonden budget in 2020 
 
Iedereen met kinderen jonger dan 18 jaar kan in aanmerking komen voor het kindgebonden budget. 

 

Dit is een maandelijkse bijdrage in de kosten van kinderen. De  

hoogte van de bijdrage is afhankelijk van uw inkomen. Het kind- 

gebonden budget wordt niet in mindering gebracht op uw uitkering.  

 

De regering gaat het kindgebonden budget verhogen in 2020. Dit  

betekent dat ouders die in 2019 al het kindgebonden budget ont- 

vingen, in 2020 een hogere bijdrage krijgen. Daarnaast kan een  

deel van de ouders die in 2019 geen recht hadden op het kind- 

gebonden budget, in 2020 wel een kindgebonden budget krijgen. 

 

Uw kindgebonden budget kunt u aanvragen en wijzigen op de  

website van de Belastingdienst (www.belastingdienst.nl/toeslagen). 

Indexering alimentatie 
 
Vanaf 1 januari 2020 wordt de kinder- en partneralimentatie geïndexeerd. Dit betekent dat u de 

alimentatie die u ontvangt of betaalt per 1 januari 2020 wordt verhoogd. 

 

De verhoging per 1 januari 2020 bedraagt 2,5%. U kunt het nieuwe bedrag berekenen op www.LBIO.nl. De 

verhoging vindt ook plaats als u hier geen afspraken over heeft gemaakt bij het vaststellen van de alimentatie. 

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

als dit door de rechtbank is besloten.  

 

WerkSaam gaat met ingang van 1 januari 2020 de geïndexeerde alimentatie korten op uw uitkering. Als u niet de  

aangepaste alimentatie ontvangt van de persoon die de alimentatie moet betalen, dan moet u zelf regelen dat 

hij/zij de juiste alimentatie gaat betalen.  

 

Lukt dit niet, dan kunt u met het besluit van de rechter het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdrage (LBIO) 

inschakelen om dit voor elkaar te krijgen. 

 

  



 

De beslagvrije voet bedraagt 90% van de bijstandsnorm. Daarnaast wordt rekening gehouden met hoge woonkosten 

en een hoge premie ziektekostenverzekering. De beslaglegger moet de beslagvrije voet vaststellen voordat er een 

inhouding op uw inkomen plaatsvindt. Als wij een vordering op u hebben en deze willen verrekenen met uw uitkering, 

moeten wij ook rekening houden met de beslagvrije voet. 

 

U ontvangt dan eerst een verzoek van ons om de volgende gegevens in te leveren: 

• de hoogte van uw ziektekostenverzekering; 

• de hoogte van uw huur of hypotheek; 

• de hoogte van de zorgtoeslag en/of huurtoeslag. 

 

Het is belangrijk dat u deze gegevens inlevert. Zonder deze gegevens wordt er namelijk een standaard bedrag 

ingehouden op uw inkomen. Er wordt dan geen rekening gehouden met eventuele hogere huur- of zorgkosten.  

 

Als er loonbeslag door een deurwaarder of schuldeiser is gelegd en u het niet eens bent met de hoogte van de 

beslagvrije voet, dan kunt u bij hen een verzoek indienen tot het verhogen van de beslagvrije voet. Op 

www.schuldinfo.nl kunt u zelf een berekening maken van uw beslagvrije voet.   

 

 

Wat is de beslagvrije voet? 

 
Wanneer er door een deurwaarder of schuldeiser beslag op uw inkomen is gelegd voor de aflossing 

van een schuld moet er rekening worden gehouden met uw beslagvrije voet. U heeft namelijk altijd 

recht op een minimumbedrag voor uw belangrijkste levensbehoeften zoals boodschappen en huur. 

 

  



 

Werken bij een werkgever met het hart op de juiste plek 
 
Steeds meer werkgevers laten hun sociale hart spreken door mensen met een grote afstand tot de 

arbeidsmarkt een baan aan te bieden. Dit wordt Proud Partnerschap genoemd. 

 

Een Proud Partner heeft het hart op de juiste plaats en laat dit zien door:  

 5% mensen in dienst te nemen die een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben  

of  

 5% aan diensten en leveringen af te nemen van personeel uit deze doelgroep. 

 

Bedrijven die hieraan voldoen ontvangen een MVO Keurmerkschild. MVO staat voor  

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Inmiddels zijn er al 39 bedrijven benoemd  

tot Proud Partner in de regio West Friesland.  MVO Westfriesland is een initiatief van het Werkgeversservicepunt 

Noord-Holland Noord.  

 

Het doel van MVO is om werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen door verbinding 

te zoeken met werkgevers.   

  

Ook Connection Systems uit Venhuizen is een Proud Partner. Dit bedrijf ontwikkelt camerasystemen voor in het 

verkeer, bij festivals en nog veel meer plaatsen. Het bedrijf bestaat al 20 jaar en is succesvol gegroeid naar een 

bedrijf met ongeveer 50 werknemers.  

 

       HR Manager Linda Wagemans van Connection Systems:  

       “Proud Partnerschap past goed bij de uitgangspunten van 

       ons bedrijf. Als wij een vacature hebben, kijken wij altijd 

       of wij deze kunnen bieden aan iemand die om redenen 

       moeite heeft om een baan te krijgen. Wij kijken daarbij 

       niet naar opleiding, omdat wij een erkend leerwerkbedrijf 

       zijn waardoor wij mensen zelf opleiden. Wij geven ook  

       extra begeleiding door te kijken of er belemmering  

       moeten worden weggenomen zodat het werk beter kan 

       worden uitgevoerd. In ruil hiervoor krijg je een  

       gemotiveerde en dankbare medewerker en dat is precies 

       waar je het voor doet”. 

 

 

Bent u benieuwd wie deze 39 werkgevers zijn, of wilt u meer informatie over MVO en Proud Partnerschap 

Westfriesland, ga dan naar www.mvowestfriesland.nl 

  



 

Volg ons ook op Facebook: Facebook.com/werksaamwf 

Twitter: @werksaam | Instagram: WerkSaam.Westfriesland 

 

 

Actuele vacatures 
 
Medewerkster Afvul- en inpakafdeling  

Als medewerkster van de afvul- en inpakafdeling maak je deel uit van een multicultureel team van 

voornamelijk dames die gezamenlijk zorgdragen voor het afvullen, verpakken en controleren van  

cosmeticaproducten 

Uren per week: full- en parttime 

Werkzaamheden: Bevoorraden van machines met verpakkingen, afvullen en inpakken van cosmetica- 

producten, controleren van cosmeticaproducten op vooraf bepaalde specificaties.  

Functie-eisen: Goede beheersing van Nederlandse taal. Je bent gemotiveerd en je hebt een secure 

werkhouding. 

Heb je interesse in deze vacature? Neem dan contact op met Anne van Leeuwen via mail:  

anne.vanleeuwen@werksaamwf.nl 

 

(leerling) Funderingswerker M/V 

Uren per week: 40 uur per week 

Je draait het eerste jaar volledig mee in een klein team van ongeveer 4 a 5 collega’s. Gaandeweg het jaar maak 

je kennis met alle disciplines en wordt gekeken waar je de meeste affiniteit mee hebt. Denk aan een voorman, 

gravers, shovelmachinisten, kraanmachinisten.  

Toelichting dienstverband: Je start met een uitzendovereenkomst voor een jaar. Na dat jaar kom je in dienst 

bij het bedrijf zelf. Je bent fulltime beschikbaar.  

Gevraagd wordt: Motivatie om zowel in de zomer als in de winter fulltime buiten aan de slag te gaan. Daarnaast 

is het belangrijk dat je geen hoogtevrees hebt! Je hebt een Vca-certificaat of bent bereid deze te halen. 

Heb je interesse in deze vacature? Mail voor meer informatie naar lisette.frelink@uwv.nl of bel met 06-29247509. 

 

Klant contact medewerker 

Voor een werkgever in Purmerend, goed bereikbaar met het openbaar vervoer. 

Wij zijn op zoek naar kandidaten die graag (vooral telefonisch) klantcontact hebben.   

Uren per week: Van 16 tot 36 uur.  

 

Er zijn 2 functies waarvoor meerdere kandidaten worden gezocht: 

Afspraak makers: je belt met bedrijven voor het maken of bevestigen van afspraken.  

Telefonisch medewerkers: je belt dan voor bijvoorbeeld de dierenbescherming, kinderpostzegels (contact met 

scholen), ouderenfonds e.d. 

 

Heb je interesse in deze vacature? Neem dan contact op met Simone Kroon via mail: 

simone.kroon@werksaamwf.nl 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


