
c.
Haarlem Jansweg

Mw. D.E. Stokkei
Donkerelaan 39
2061 JK Bloemendaal

Kenmerk: Contactpersoon:

Joke Wiemers

Datum:

;30maart 2004
)

Direct faxnummer:8 Uw kenmerk: Doorkiesnummer:

023 -5532300 023 - 5323864

Betreft: rapportage gesprek

Geachte mevrouw Stokkei,

Hierbij ontvangt u een kopie van de rapportage die is opgesteld naar aanleiding van
onsgesprekoveruw mogelijkhedenbij hetvinden vanwerk.

8

De rapportage is aan uw uitkerende instantie verzonden.
Deze is verantwoordelijk voor eventuele vervolgactiviteiten en zal u verder
informeren.U houdtechter zelf de verantwoordelijkheid omnaarwerk te blijven
zoeken en te blijven solliciteren. Wij adviseren u om daarbij zoveel mogelijk gebruik
te maken van de dienstverlenging van het CWI. De medewerkers van het CWI
helpen u graag. Bovendien kuntu gebruik maken van verschillende hulpmiddelen
zoals de vacaturezuilen en de computers.

Ik ga ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

et vriendelijke groet,
"

Joke Wiemers
adviseur werk en inkomen

Bijlage: Rapportage gesprek
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Postbus 1165

2001 BD Haarlem

Tel 023-5532300

Fax 023-5323864

www.cwinet.nl
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Reïntegratieadvies CWI Haarlem Jansweg

Verzonden op: 30 maart 2004

Naam uitkerende instantie:

Datum ingang uitkering:

Gemeente Bloemendaal

8 januari 2001

-

Naam
Adres

Postcode/plaats
Sofi-nummer
Geboortedatum

Datum gesprek
Aanleiding gesprek
Gevoerd door

Mw. D.E. Stokkei
Donkerelaan 39
2061 JK Bloemendaal
1858.64.090
11 juli 1965
23 maart 2004
op verzoek uitkerende instantie
Joke Wiemers

e

Cliënt situatie:

Klant is een 38-jarige, gescheiden, gezonde, Nederlandse vrouw met 2 kinderen
van 5 en 7 jaar. Klant geeft aan geen sociaal netwerk te hebben door verbroken

contact met familie en woonomgeving met overwegend ouderen, waardoor de zorg
voor haar kinderen 'van maandag tJm~vrijdag volledig op~klant"'neerkomt. Kiant meest
recente werkervaring is als coordinator & voorlichter bij Centrale Opvang
Asielzoekers (van 1992 tot 1995). Klant heeft opleidingen genoten gericht op
detailhandel en (bedrijfs)psychologie. Om op een andere manier voorlichting te
kunnen geven is klant vanaf 2002 bezig met een, mogelijk 6 tot 8 jaar durende
rechtenstudie, waarvoor zij door de week thuis studeert en op zaterdag (wanneer
ex-echtgenoot de kinderen verzorgt) naar de Open Universiteit gaat. Klant is in een
rechtzaak tegen de Gemeente Bloemendaal verwikkeld, wat klant als zeer
belastend ervaart.

Belemmerende factoren:

Klant's laatste arbeidsverleden dateert uit 1995. Klant geeft aan dat het ontbreken
van (naschoolse) opvangvoor haarkinderenen de lopenderechtszaakhaar
belemmeren om op dit moment te kunnen werken. Tevens geeft zij aan wel
behoefte te hebbenaaneenwerkkring.

BemiddelinÇlsberoep:

Klant geeft aan t.Z.t. werk te willen uitoefenen dat 'te maken heeft met kwaliteit van
leven'; klant zou als voorlichter of in ondersteunende functie bij rechtbank willen
werken.Klantziet de bepaling 'algemeen aanvaardbare arbeid/ elke vorm van
arbeid moeten accepteren' in de huidige WWB niet van toepassing.

Arbeidsmarktperspectief in bemiddelinÇlsberoep:

- voorlichter: matig
- ondersteunende functie bij rechtbank: redelijk
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Reïntegratieadvies CWI Haarlem Jansweg

ZoekÇledraÇl :

Klant heeft de afgelopen periode niet gesolliciteerd. Klant geeft aan goed in staat te
zijn zelfstandig te solliciteren.

Advies op hoofdlijnen van dienstverleninÇl:

Mijns inziensbelemmert de lopende rechtszaak met de daarbij komende negatieve
sfeer tussen de Gemeente Bloemendaal en klant een op korte termijn inpassing in
het arbeidsproces. Op langere termijn lijkt het mij zinvol om door het organiseren
van kinderopvang en intensieve jobhunting klant naar werk te begeleiden.

8 Fase-indeling: 3
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Bewijs van inschrijving

CL0/

Post/retouradres

Postbus 1165, 2001 BD Haarlem

Aan

Mw. 0 E Stokkei

DONKERELN 39

2061 JK BLOEMEN DAAL

Gegevens van inschrijving

~
Inschrijfdatum

Verlengdatum

10-03-2004

22-05-2005

SCHRIFTELIJKVerlengwijze

Beroep van inschrijving

Aantal uren beschikbaar

Voo rlic htingsfunctiona ris

20

Fasering Fase 3

Arbvonummer 8109-110765-54

1858.64.090Sofi-nummer

Aanwijzingen

Indien u na de hierboven genoemde datum van de diensten van het CWI gebruik wilt blijven maken, dient u een nieuw

bewijs van inschrijving aan te vragen. In geval van schriftelijke verlenging dient u daartoe het oude bewijs van inschrijving

twee dagen vóór genoemde datum te verzenden naar uw CWI van inschrijving. Bij eerste inschrijving, en daarna op verzoek,

ontvangt u een extra exemplaar van het bewijs ten behoeve van de uitkerende instantie. U wordt erop attent gemaakt

dat uw gegevens zijn opgenomen in de persoonsregistratie in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Wijzigingen en meldingen

In verband met een zo goed mogelijke dienstverlening wordt u verzocht de onderstaande informatie te verstrekken.

~" 1. Ik verzoek mijn inschrijvingte beeindigen wegens werkzaamheden bij

Naam werkgever

Functie

Te beginnen op

---

2. Ik ben verhuisd, mijn nieuwe adres is

Straat en huisnummer

Postcode en plaats

-------

3. Ik heb iets anders te melden (bijvoorbeeld over een opleiding, ziekte, vakantie, tijdelijk werk, enz.)

Hiernaast is ruimte voor uw

meldingen
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CWI CWI Haarlem Jansweg
Postadres

Postbus 1165, 2001 BD Haarlem
Bezoekadres

Jansweg 15, 2011 KL Haarlem

Algemene gegevens

T 023 553 2300, F 023 5323864, www.cwinet.nl
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Bewijs van inschrijving

Post/retouradres

Postbus 1165, 2001 BO Haarlem

Aan

Mw.DEStokkel

DONKERELN 39

2061 JKBLOEMENDAAL

Gegevens van inschrijving

e
Inschrijfdatum

Verlengdatum

Verlengwijze

10-03-2004

22-11-2004

SCHRIFTELIJK

Beroep van inschrijving

Aantal uren beschikbaar

V oorlichti ngsfunctionaris

20

Fasering Fase 3

Arbvonummer

Sofi-nummer

8109-110765-54

1858.64.090

Aan~ijzinge_n
Indien u na de hierboven genoemde datum van de diensten van het CWI gebruik wilt blijven maken, dient u een nieuw
bewijs van inschrijving aan te vragen. In geval van schriftelijke verlenging dient u daartoe het oude bewijs van inschrijving

twee dagen vóór genoemde datum te verzenden naar uw CWI van inschrijving. Bijeerste inschrijving, en daarna op verzoek,
ontvangt u een extra exemplaar van het bewijs ten behoeve van de uitkerende instantie. U wordt erop attent gemaakt
dat uw gegevens zijn opgenomen in de persoonsregistratie in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Wijzigingen en meldingen
In verbandmet een zo goedmogelijkedienstverleningwordtu verzochtde onderstaandeinformatiete verstrekken.

e 1. Ik verzoek mijn inschrijving te beeindigen wegens werkzaamheden bij

Naam werkgever

Functie

Te beginnen op

2. Ik ben verhuisd, mijn nieuwe adres is

Straat en huisnummer

Postcode en plaats

3. Ik heb iets anders te melden (bijvoorbeeld over een opleiding, ziekte, vakantie, tijdelijkwerk, enz.)

Hiernaast is ruimte voor uw

meldingen
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CWI CWI Haarlem

Postadres

Postbus 1165, 2001 BD Haarlem
Bezoekadres

Jansweg 15, 2011 KL Haarlem

Algemene gegevens
T 023 553 23 00, F 023 53238 64, www.cwinet.nl
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Bewijs van inschrijving

Post/retouradres

Aan

Mw. 0 E Stokkei
DONKERELN39
2061 JK BLOEMENDAAL

Gegevens van inschrijving

e
Inschrijfdatum

Verlengdatum

10-03-2004

23-05-2004

AFSPRAAKVerlengwijze

Beroep van inschrijving

Aantal uren beschikbaar

Fasering

Voorlic hti ngsfunctio na ris
20

N.t.b.

Arbvonummer

Sofi-nummer

8109-110765-54

1858.64.090 )

~~ ~ Aanwijzinge~~~_--,- - - ~ ~ ~ ~--

Indien u na de hierboven genoemde datum van de diensten van het CWI gebruik wilt blijven maken, dient u een nieuw

bewijs van inschrijving aan te vragen. In geval van schriftelijke verlenging dient u daartoe het oude bewijs van inschrijving

twee dagen vóór genoemde datum te verzenden naar uw CWI van inschrijving. Bij eerste inschrijving, en daarna op verzoek,

ontvangt u een extra exemplaar van het bewijs ten behoeve van de uitkeren de instantie. U wordt erop attent gemaakt

dat uw gegevens zijn opgenomen in de persoonsregistratie in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Wijzigingen en meldingen
In verbandmet een zo goedmogelijkedienstverleningwordtu verzochtde onderstaandeinformatiete verstrekken.

e 1. Ik verzoek mijn inschrijving te beeindigen wegens werkzaamheden bij

Naam werkgever

Functie

Te beginnen op

2. Ik ben verhuisd, mijn nieuwe adres is

Straat en huisnummer

Postcode en plaats

3. Ik heb iets anders te melden (bijvoorbeeld over een opleiding, ziekte, vakantie, tijdelijk werk, enz.)

Hiernaast is ruimte voor uw

meldingen

CWI CWI Haarlem

Postadres

Postbus 1165, 2001 BD Haarlem
Bezoekadres

Jansweg 15, 2011 KL Haarlem

Algemene gegèvens
T 0235532300, F 023 532 38 64, www.Gwinet.nlN0
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Bewijs van inschrijving

Post/retouradres

Postbus 1165, 2001 BD Haarlem

Aan

MW.DEStokkel

DONKERELN 39

2061 JK BLOEMENDAAL

Gegevens van inschrijving

Inschrijfdatum

Verlengdatum

10-03-2004

22-11-2004

SCHRIFTELIJK8 Verlengwijze

Beroep van inschrijving

Aantal uren beschikbaar

Fasering

V oorlic htingsfunctionaris

20

Fase 3

Arbvonummer

Sofi-nummer

8109-110765-54

1858.64.090

_Aan~Jizin_g~n -~ ~ - '-~=-~=~, -~~ ==- ~ ~ ~ ~ ~

Indien u na de hierboven genoemde datum van de diensten van het CWI gebruik wilt blijven maken, dient u een nieuw

bewijs van inschrijving aan te vragen. In geval van schriftelijke verlenging dient u daartoe het oude bewijs van inschrijving

twee dagen vóór genoemde datum te verzenden naar uw CWI van inschrijving. Bij eerste inschrijving, en daarna op verzoek,

ontvangt u een extra exemplaar van het bewijs ten behoeve van de uitkeren de instantie. U wordt erop attent gemaakt

dat uw gegevens zijn opgenomen in de persoonsregistratie in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Wijzigingen en meldingen
In verband met een zo goed mogelijke dienstverlening wordt u verzocht de onderstaande informatie te verstrekken.. 1. Ik verzoek mijn inschrijvingte beeindigen wegens werkzaamheden bij

Naam werkgever
Functie

Te beginnen op

2. Ik ben verhuisd, mijn nieuwe adres is

Straat en huisnummer

Postcode en plaats

--

3. Ik heb iets anders te melden (bijvoorbeeld over een opleiding, ziekte. vakantie, tijdelijkwerk, enz.)
Hiernaast is ruimte voor uw

meldingen

CWI CWI Haarlem
Postadres

Postbus 11 65, 2001 BD Haarlem
Bezoekadres

Jansweg 15, 2011 KL Haarlem
Algemene gegevens
T 023 553 23 00, F 023 532 38 64, www.cwinet.nlN
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CONTRACT TRAJECTPLAN

VASTGESTELD VOOR:

Naam
Adres
Woonplaats
Geboortedatum
Sofinummer

: Mevrouw D.E. StokkeI
: Donkerelaan 39
: 2061JK Bloemendaat
: 11 juli1965
: 185864090

8
De sectie Sociale laken heeft:dit contract opgesteld. In dit contract staan de afspraken weergegeven die met u
zijngemaakt over inspanningenom weer een baan te vinden.

In overleg met het Centrum voor Wer1<en Inkomen (CWt) bent u ingedeeld in een van de vier fasen die
aangeven wat uw afstand is tot de arbeidsmarkt. Deze indelingis tot stand gekomen op ba$ van factoren als
opleiding, arbeidsverleden, werkloosheidsduur, sociale redzaamheid, motivatie. flexibiliteit en
arbeidsmarktanalyse.

U bent IngedeeldIn:FASE 4.

Dithoudt in dat u enige hulp nodigheeft om een baan te vinden. In overleg met uw dienstverlener bijde dienst
sociale zaken enlof de consulent van het Centrum voor Werk en Inkomen wordt u bemidde\inglbegeleiding
aangeboden. De manierwaarop die bemiddelingplaatsVindtstaat weergegeven in dittrajectplan.Tevens kunt u
gebruikmaken van de vacaturebank van het Centrumvoor Werk en Inkomen.

.
Het doelvan het traject dat u gaat volgen is:

JI uwopleidingsniveaute verbeteren

0 uw arbeidselvaring cfJreCtaan te laten sluiten op de arbeidsmarkt

IJ het nodigewerkritmeop te doen

[] de Nederlandse~al voldoendete beheersen
0 hetopheffenvande twijfelsoveruwmotivatieomweeraan hetwerkte gaan

IJ het verbeteren van uw houdingzodat tot succesvolle arbeidsbemiddelingovergegaan kan worden

D dat u zich ruimergaat opstellen met beb'ekkingtot het aanvaarden van werk

IJ dat u zetfs1andigleert te functionerenop een arbeidsplaats

IJ het verbeteren van uw manier van soUiciteren

0 het voor u duidefljj(ma~r1_~~~ ~~. en mogelijkheden..!!ml!!

1. ONDERZOEKEN ORllNTATlE

[J assessment

IJ beroepskeuzeadvies

IJ medisch advies

0 (beroepen)oriên1atiecufsus
In overleg met u is bepaald welk middeltot onderzoek en oriêntatiezinvolis.
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2. VERBETERINGKWAUFICATIES

D houding/motiVatie

bS1 scholing/cursus

0 (arbeids)oriên1atiecursus

[J cursusNederfandsetaal

0 behandeling in een zorginstelling

D opdoenvanwerkervaringlstage

0 Melkert-1 (uitstroom)

0 MeIkert-2 (uitstroom)

0 vanfase2 naar fase 1

0 banenpool

0 bemiddeling
In overlap met u is bepaald welk(e) middel(en) tot verbeterde kwalificaties zinvol islzijn.

3. TRAJECT
1. TnjectondenIee/

Start
Afronding
Duurtraject

Doeltraject

: Rechtenstudie I modules Open Universll.elt
: reeds gestart
;' 1september 2003
: In elk geval zolang het jongste kind van belanghebbende de leeftijd

van 5jaar nog niet heeft beNikt
: vetbeteflng arbeidslcwallflcatiesdoor middel van bovengenoemde

scholing

Resultaat :

4. ADVIES VAN CENTRUJfVOORWERK EN INKOMEN OVER UW SOWCITATIEPUCHT

D u behoudt de plichtom te blijvensotUciferengedurende het traject

~ u krijgt ontheffing van de soIfJCitatiepl'lChtgedurende het traject

0 u krijgtgedeeltelijkontheffi van de soIflCitatieplicht,namelijk uur
~ H ~ -- !.!i-- ~ H H ---------

S. INSTAN11E DIE ZORGT VOOR BEItfIDDEUNG EN NAZORG

0 het Centrum voorWerk en Inkomen

m de sectie Sociale Zaken

0 deWerkcorporatie

2. Tra./ectonderdeel :
Start ..
Afronding ..
Duur traject

..
Doeltraject .. .
Resultaat ..
Duur totale traject :
Doel ..
Resultaat :
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Wij wijzenu eropdat ölt contractonderdeeluitmaaktvan de verplichtingen die aan de bJ]s1andsuitkeringzijn
verbonden. Van u wordtverwacht dat u zichvotlediginzeten meewerkt om een goed resullaat te bereiken. Door
het ondertekenen van dit contract verpflChtu zich om de afspraken na te komen. Het niet ondertekenen of niet
nakomen van de afspraken kan verfagingenlof (tijdeIb"ke)weigerigvan het recht op uitkeringtot gevolghebben.
Wanneer zich wijzigingenvoordoen in uw situatie. die gevolgen hebben voor de afspraken die met u zijn
gemaakt, dient u dit onmiddelUjkschriftelijk te melden bij de sectie Sociale Zaken van de gemeente
BIoemendaaIenlof het Centrum voorWerk en Inkomen.

Ditcontractis opgestetdnaar aanleidingvan uw huidigesituatie.VeranderingenIn uw situatieenlofop de
regionalearbeidsmarktkunnen leidentot aanpassing van het traject. In overlegmet u zal dan een nieuw
aangepastplanwordenopgesteld. '

Voor de datum van beêindigingzal in overleg met de BMW-erof de atbeidsconsulent van het Centrum voor
Werk en Inkomeneen (eventueel) vervolgtrajectbesproken worden.

Intweevoudgetekendte Overveen.t6 ~r;;. 2~û1

8 ~';- , . Zaken.,~ ,,'é --:::::::--=:f'.l.~--~_.-
"._.~-s::::>.~---"""_.""-",,,,, ,..-
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De cflênt (voor gezien).
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CWI Zuid-Kennemerland Jansweg 15

Postbus 1165

2011 KL Haarlem

Tel (023) 553 23 00

Mw. 0 EStokkel
DONKERELN 39
2061 JK BLOEMENDAAL

Fax (023) 532 38 64

www.cwinet.nl

Kenmerk: Contactpersoon:

Dhr J Sens
Datum:

23 september 2002
Direct faxnummer:. Uw kenmerk:

8109-110765-54

Doorkiesnummer:

023-5532300

Betreft:

uitnodiging intakegesprek

Geachte Mevrouw Stokkei,

Bij deze nodig ik u uit voor een intakegesprek op vrijdag 25 oktober 2002
om 10.00 uur op het CWI Zuid-Kennemerland, Jansweg 15.--~~ -- -

Tijdens dit gesprek zullen wij samen met u bekijken welke dienstverlening
voor u de beste manier is om aan het werk te komen.

U kunt bij de balie van het CWI aangeven dat u voor een kwalificerende intake
komt. Neem deze brief s.V.p. mee met uw bewijs van inschrijving van het
CWI en een geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs).

. Het is belangrijk dat u op tijd aanwezig bent. Mocht u verhinderd zijn, wilt u
dan zo spoedig mogelijk uw afspraak verzetten, telefoonnummer 023-5532300.
Indien u zonder bericht niet verschijnt op de afspraak dan gaan wij er vanuit
dat u geen prijs stelt op onze dienstverlening en wordt u uitgeschreven als
werkzoekende. Wij zijn genoodzaakt, indien u een uitkering heeft, dit te melden
bij uw uitkerende instantie.

Dhr J Sens
adviseur we'rk & inkomen



9 oktober 2002

CWI
Postbus 1165
2011 KL Haarlem
t.a.v. Dhr.:1. Sens

!

Désirée StokkeI
Donkerelaan 39
20613k Bioemendaal
1Jn-5279457

onde. werp; tntakegesp~k op 25 oktober 2002

Geachte heer Sens,

titJeeft mij uitgenodigd voor een intakegesprek op 25 oktober 2002.
Heiaas moet ik dit gesprek even voor onbepaaide tijd uitstellen.

8
ZOOderidnderopvang1çanik-werkenof'Staderen wetvergeten. De afgelopen weken
teek-het erop dat-ik kinderopvang bij de-Toverhoed in Bioemendaai zou kunnen
krijgen op rede1ijketermijn. Nu is er nog immer veel onduidelijk, zelfs met betrekking
tot de inschrijving.

-MetdhrO~ van Oeutekom-heb 'Üegisi:erenteiefooisch IDIIlca.tyehad. Hij informeert
-bij:-de-afdetingWet~ van de Gemeente"Wetke~ zij hebben met de
Toverhoed en-op weike wijze-ik gebruik kan gaan maken vatl de voorziening. Er is
meer tijd voor nodig.

Ikheb helemaal geen-famHie,mijnburen-zijn vnl.-oudjes en ik woon op
~att temidden-van1:ie'-rijkerr.-ttetis-danookzeer-'moeHijkaan een oppas
te-komen voor .21Ods-van~en 6-jaar oud! Voor de afspraak met U,de zssreI kan ik
ook mijnkids niet dumpen... .

8 Ik neem contact met tt op voor het maken-van-een- nie4we afspraak zodra de
. idndeIopvang afdoende geregeid is.


