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U kunt deze maand nog
overstappen Haar de

Z~STD
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Wat kan de jobhunter voor jou
betekenen?

~~

Interview met Eddy:'Zorg dat je eruitspringt!'
Kun je wat meer vertellen over jezelf en je baan?
Mijn naam is Eddy en ik ben 63 jaar. Ik ben jobhunter voor mensen
van ouder dan 27 jaar, die door ziekte of handicap niet zelfstandig
het minimumloon kunnen verdienen. Het gaat om heel verschillende mensen. Sommigen hebben bijvoorbeeld autisme of ADHD,
anderen hebben een verstandelijke of lichameLijke handicap. Zij
staan ingeschreven in het doelgroepenregister van het UWV. Ik
zoek voor hen bij bedrijven en organisaties Haar een zogenaamde
garantiebaan, die aangepast is aan hun mogelijkheden.
En hoe jaag' jij voor hen op een baan?
Ik zoek een baan die ze zelf ook graag willen. Zij mogen mij op
pad sturen door aan to geven waar ze willen werken en waarom,
en wat voor werk ze daar dan zouden willen doen. Dus ik ga heel
gericht op zoek, het is echt maatwerk. Ik maak daarbij gebruik
van bestaande contacten van de gemeente of het UWV, of ik bel
bedrijven gewoon op.
Wat voor tips of advies zou j~ mensen die een baan zoeken willen geven?
Heb je een ziekte of handicap en sta je ingeschreven in het doelgroepenregistervan het UWV? Dan kun je de gemeente om hulp
vragen om een baan to vinden. Zorg dat je opvalt met je cv! Is er
een bedrijf waar je graag wilt werken? Vraag of je een keer fangs
mag komen. Bel bij een vacature eerst even op en stet gerichte
vragen. Dat helpt je bij het schrijven van je brief. De antwoorden
kun je weer in je brief verwerken. Zorg dat je Bruit springt!
Wat vind je het leukste van je werk?
Als ik voor iemand Ben baan heb gevonden waar hij of zij heel
enthousiast over is, en als dat de werkgever ook enthousiast maakt.

DE CLIENTENRAAD IS ER VOOR U!
Heeft u problemen of vragen die met uw uitkering to maken
hebben? Laat het weten aan de Clientenraad Werk en Inkomen. Zij
bespreken dit in hun overleg met de gemeente. Ook adviseren zij
het college van B&W. U kunt uw klachten ook mailen Haar info@
gemeentelijkeombudsman.nl. Of kom de eerste donderdag van de
maand Haar zijn spreekuur van 16:00 tot 18:00 uur in het stadhuis
in Zaandam.Clientenraad Werk en Inkomen, 06 48634445.
www.clientenraad-zaanstad.nl, info@clientenraad-zaanstad.nl.

Betalingsdata
De gemeente maakt de uitkeringen over op donderdag 22 december, vrijdag 27 januari en maandag 27 februari. Het bedrag staat
binnen drie werkdagen op uw rekening bijgeschreven, sours zelfs
dezelfde dag. Dit hangt of van uw bank. Wordt uw uitkering op
vrijdag overgemaakt? Dan wordt het weekend niet meegeteld als
werkdagen en kan het dus iets Langer duren. Uw uitkering staat
dan uiterlijk dinsdag op uw rekening.

Zorg ervoor dat uw post niet
wegraak~ ~
57uuR7 u papieren Haar de gemeente? Zorg er dan voor dat uw
klantnummer op alle fosse stukken en op de envelop staat.
Anders weten we misschien niet voor wie de stukken zijn en
komen ze misschien bij de verkeerde persoon terecht.

I nformatie mailen
Wilt u informatie mailen? Dat kan via digitaal@zaanstad.nL of via
het e-mailadres dat u van uw contactpersoon heeft gekregen. Het
volgende is belangrijk:
• Zet op al uw stukken uw klantnummer en het kenmerk;
• voeg bijLagen toe als document, niet als link;
• stuur atleen de volgende documentsoorten: pdf,jpg, xls en xlm,
doc en docx, odt, gif, tif;
• als u een foto maakt, let er dan op dat het papier glad is gestreken, dat u de foto recht boven het document maakt (niet onder
een schuine hoek)en dat de foto niet to donker is.
U krijgt een bevestiging dat uw mail is ontvangen en in behandeling wordt genomen. In 2017 wordt het ook mogelijk om bewijsstukken digitaaLto uploaden via een portal dat is gekoppeld aan
uw DigiD.
A AN HET WERK
Thea heeft haar doel bereikt!
VierjaargeLeden raaktThea haar baan als secretaresse kwijt.
Ze soLliciteert veel, maar helaas krijgt ze afwijzing na afwijzing.
Op een gegeven moment denkt ze'het gaat mij nooit meer lukken
om een betaalde baan to vinden'. Ze besluit zich into schrijven bij
Flextensie. FLextensie werkt samen met een aantal gemeenten,
zoals de gemeente Zaanstad, om werkzoekenden met een bijstandsuitkeringto helpen aan een tijdelijke klus.
Werkritme en leuke collega's
In de tussentijd krijgt Thea een werkervaringspLaats (werken met
behoud van uitkering om ervaring op to doen) bij de gemeente.
Ze moet met veel nieuwe systemen werken en dat vindt ze best
lastig. Maar ze gaat er vol voor en doet het super. Thea:'Het is
vooraL zo fijn om weer een werkritme en coLlega's to hebben'.
HeLaas is een werkervaringspLaats maar voor zes maanden.
Maar doordat ze van haar collega's zulke goede referenties krijgt,
kan ze snel via Flextensie worden doorgeplaatst Haar de afdeling
Wijkbeheer & Onderhoud van de gemeente.
Goed nieuws
Daar gaat ze aan de slag als medewerker Toezicht. Aan het eind
van de Flextensie kLus krijgt ze goed nieuws: ze kan een contract
krijgen voor een betaalde baan! Thea heeft haar doel bereikt.
Ze heeft nu een veelzijdige, drukke functie met leuke collega's.
Thea:'Zonder die tussenstappen van een werkervaringsplaats en
Flextensie was mij dit niet gelukt'
Ookje inschrijven voor Flextensie?
Ook u kan net als Thea uiteindelijk een betaatde baan vinden. Wilt
u zich ook inschrijven bij Flextensie? Dat kan via www.flextensie.nl.
U werkt dan met behoud van uitkering plus een vergoeding van
€2,00 netto per uur. Als u zich online inschrijft, krijgt u altijd een
uitnodiging voor een kennismakingsgesprek.

Fijne feestdagen
De gemeente Zaanstad wenst u fijne feestdagen en
het allerbeste voor 2017!

