
Krijg meer grip
op jouw situatie!

Samen kom je verder!



Grip houden op je eigen situatie. Dat wil graag iedereen. 
Maar wat als dat door omstandigheden (tijdelijk) niet lukt?  
Je hebt bijvoorbeeld zorgen over je inkomen of je wilt  
inburgeren in Nederland. Zaffier ondersteunt je hierbij en  
bij alle vragen over werk, geldzaken en inburgering.

Bij ons werken goed opgeleide profes
sionals. Wij ondersteunen alle inwoners 
van de gemeenten Alkmaar, Bergen,  
Castricum, Dijk en Waard, Heiloo en  
Uitgeest. Van jong tot oud. We werken 
nauw samen met werkgevers en partners. 

Bijvoorbeeld consulenten Wmo en Jeugd 
of woningbouwverenigingen. Samen 
kijken we met jou wat er nodig is. Je houdt 
zelf grip op de situatie. Het gaat erom dat 
je zelf – zij het met wat ondersteuning – 
weer verder kan.



Jouw vragen

Wat kun je verwachten  
van Zaffier? 

Je kunt bij ons terecht voor:
• ondersteuning bij het vinden  

van (aangepast) werk;
• een tijdelijke uitkering,  

als werken niet lukt;
• ondersteuning bij geldzorgen 

of schulden;
• ondersteuning bij het inburgeren; 
• ondersteuning van jongeren bij  

studeren, werken, geldzaken en zorg(en); 
• ondersteuning voor de (startende) 

ondernemers.

Ondersteuning van werkgevers bij:
• werving, selectie en detachering  

van personeel;
• het aannemen van mensen die  

ondersteuning nodig hebben;
• regelingen en subsidies;
• advies over de verschillende mogelijk

heden van sociaal ondernemen.  
Denk aan montage en verpakking,  
maar ook werken op locatie.

• Je hebt één aanspreekpunt.
• Het contact is persoonlijk en vriendelijk.
• Onze consulent gaat met je in gesprek 

en kijkt naar wat je nodig hebt en wat  
je zelf kunt.

• Je inkomen is geregeld en er ligt snel een 
plan van aanpak klaar, zodat je rust krijgt.

• Ruimte om te reintegreren en participe
ren. Een plek waar je je ontwikkelt in een 
veilige en vertrouwde omgeving met 
persoonlijke aandacht. 

• Je weet waar je aan toe bent.  
Wanneer je bijvoorbeeld antwoord kunt 
verwachten. En waarom wij sommige 
gegevens nodig hebben. 

• Je consulent is betrokken. Hij of zij 
neemt bijvoorbeeld, als je weer aan het 
werk bent, nog even contact met je op 
om te vragen hoe het gaat.

Ben je (niet) tevreden over Zaffier?  
We horen graag je mening! 



HEB JE GEEN WERK? 
Samen met jou kijken we welk traject (als opstap) naar werk voor jou 
het meest geschikt is. Daarbij staan jouw mogelijkheden en kansen 
centraal. Dit kan een traject zijn om werkritme op te doen, maar ook 
een training, vrijwilligerswerk of ondersteuning bij het vinden van 
betaald werk. Heb je ondersteuning nodig in je werk? Dan kun je ge
bruikmaken van bijvoorbeeld subsidies, begeleiding of een aanpassing 
van de werkplek. Wij informeren werkgevers over de mogelijkheden. 
Daardoor kunnen zij jou eerder een werkplek aanbieden.  

HEB JE GEEN INKOMEN?
Als je werk zoekt en niet genoeg geld hebt om van te leven, kun je 
een bijstandsuitkering bij ons aanvragen. De hoogte van de uitke
ring hangt af van jouw woon en leefsituatie. Heb je spaargeld en/of 
waardevolle spullen? Dan moet je dat eerst (grotendeels) gebruiken 
om van te leven. Als je een uitkering hebt, zijn er regels waar je je aan 
moet houden. De uitkering is tijdelijk en stopt als je weer werkt en 
voldoende inkomen hebt.  

HEB JE EEN LAAG INKOMEN? 
Dan kun je sommige kosten die noodzakelijk zijn misschien niet beta
len. Er zijn situaties waarin je een vergoeding kunt krijgen van Zaffier. 
Zoals bijvoorbeeld bijzondere bijstand. Of maak bijvoorbeeld gebruik 
van onze voordelige zorgverzekering.  

HEB JE GELDZORGEN OF MISSCHIEN ZELFS SCHULDEN? 
Kun je je rekeningen niet op tijd betalen of heb je geen overzicht  
over je geld? Houd je te weinig geld over om van te leven? Of heb  
je misschien hulp nodig bij het aanschrijven van incassobureaus?  
Wij ondersteunen je graag, als het niet lukt om hier zelf uit te komen. 
Laat geldzorgen niet uit de hand lopen! Hoe eerder je ze oplost, hoe 
meer er mogelijk is. Maak een afspraak bij onze Budgetwinkel voor 
gratis hulp en advies.  



“ Door  
de onder-
steuning 
van  
Zaffier 
kan ik  
zelf weer 
verder”



BEN JE JONGER DAN 27 JAAR?
Ben je gestopt met school? Heb je geen werk? Wil je weten wat je 
met jouw talenten kunt doen of loop je ergens op vast? Kom langs bij 
CheckIn van Zaffier om te praten met onze medewerkers. Wij helpen 
je een goede keuze te maken voor een opleiding of een baan.  
We bespreken met je wat je tot nu toe hebt gedaan, wat je graag  
wilt en alle vragen die je misschien hebt.  

BEN JE NIEUW IN NEDERLAND? 
Dan moet je inburgeren. Zaffier helpt je daarbij. Zo leer je hoe we in 
Nederland wonen en werken. Je leert de Nederlandse taal. En je leert 
over het leven in Nederland. Je moet ook examen doen. Maak je daar 
geen zorgen over. De consulent van team inburgering ondersteunt  
je ook hierbij.  

HEB JE MOEITE MET HET INVULLEN  
VAN AANVRAAGFORMULIEREN? 
Kom langs bij het Formulierenpunt! Het Formulierenpunt helpt je bij 
het invullen van (online) formulieren. Ook ondersteunen zij met het 
verzamelen van alle gegevens. En kijken samen met jou waar je recht 
op hebt.  

HEB JE MOEITE MET LEZEN, SCHRIJVEN,  
REKENEN EN/OF COMPUTER? 
In de regio kun je hiervoor op verschillende plekken terecht. Zo zijn 
er taalhuizen, heb je het Taalpunt en zijn er trainingen. Voor digitale 
ondersteuning kun je ook terecht bij verschillende bibliotheken.   

BEN JE ONDERNEMER MET GELDZORGEN? 
Het Zelfstandigenloket ondersteunt zelfstandige ondernemers met 
financiële hulp. Daarnaast ondersteunen we mensen een bedrijf te 
starten vanuit een uitkering. Ook oudere ondernemers die willen 
stoppen met hun bedrijf kunnen bij Zaffier terecht.  



BEN JE WERKGEVER EN ZOEK JE PERSONEEL?
Wij geven je advies over werken met mensen die ondersteuning 
nodig hebben in hun werk, regelingen en sudsidies. Ook hebben 
we verschillende talenten in dienst, die kunnen worden ingezet via 
detachering. Denk aan conciërges, catering en horecamedewerkers, 
winkelmedewerkers en zelfs bakkers! De gedetacheerde medewerkers 
blijven in dienst van Zaffier. Hierdoor loop je geen risico in geval van 
ziekte of uitval en heb je minder administratie.

Ook is Zaffier partner van het WerkgeversServicepunt NoordHolland 
Noord (WSPNHN). Het WSP koppelt werkgevers uit de regio Alkmaar 
aan mensen die werk zoeken. Zo vergroten wij samen de kans van 
werkgevers en werknemers op de arbeidsmarkt.  

WIL JE SOCIAAL ONDERNEMEN?
Bij Zaffier kun je op verschillende manieren sociaal ondernemen. 
Naast detachering, kan je ook werkprocessen aan ons uitbesteden. 
Of het nu gaat om productiewerk, montagewerk of logistieke werk
zaamheden: wij doen het voor je, bij jou op locatie. Zaken als werving, 
opleiding, de dagelijkse inzet en de begeleiding op de werkvloer kun 
je met een gerust hart aan ons overlaten. Maar ook andere werk
zaamheden kun je aan ons uitbesteden. Wij beschikken over produc
tieruimten en medewerkers. We stellen producten samen en zorgen 
voor sterk en passend verpakkingsmateriaal.  

Meer weten over deze onderwerpen?  
Je leest het op www.zaffier.nl.



Zaffier ondersteunt inwoners 
van de gemeenten Alkmaar, 
Bergen, Castricum, Dijk en 
Waard, Heiloo en Uitgeest bij 
werk, geldzaken en inburge
ring. Met een groot netwerk 
en goed opgeleide specia
listen maken we gebruik van 
kansen en talenten. En gaan 
we voor ontwikkeling. Binnen 
en buiten de regio. Inwoners 
kunnen op ons terugvallen.  
Zij hebben één aanspreekpunt 
en kunnen makkelijk bij ons 
terecht. Fysiek of online.

We kijken samen naar wat  
er nodig is. Zo houden inwo
ners zelf grip op de situatie  
en de ondersteuning die  
zij krijgen. Wetten, regels  
en beleid geven grenzen. 
Maar zijn niet allesbepalend. 
Het gaat erom dat de inwoner 
zelf weer verder kan. Ook al is 
dat met wat ondersteuning. 
Het is ons doel dat iedereen 
meedoet. Dat iedereen in de 
maatschappij een plek krijgt. 
Met genoeg financiële midde
len om van te leven. Een plek 
waar iemand tot zijn recht 
komt. Maar tot die tijd,  
doen we het samen. 

Want samen kom je verder!

Volg ons op:

Bezoek de website
www.zaffier.nl

Stuur een e-mail
www.zaffier.nl/contact

Bel ons
088 40 46 000
maandag tot en met vrijdag
van 8.30 tot 17.00 uur

Stuur een brief
Postbus 9150
1800 GD Alkmaar

Afspraken kunnen op verschillende plekken 
in de regio plaatsvinden. 

Of kom langs
We hebben inloopspreekuur van  
maandag tot en met vrijdag van  
9.00 tot 12.00 uur. Op locatie:  
Mallegatsplein 10, 1815 AG Alkmaar

Contact

Jouw privacy is belangrijk voor ons.  
Wil je weten hoe we omgaan met jouw 
privacy of hoe wij gegevens verwerken? 
Kijk dan op www.zaffier.nl/privacy.

“ Fysiek of online.  
We komen graag naar jou toe!”


