
 
 

Sociaal makelaars:  
bruggen slaan waar  
ze niet vanzelf ontstaan 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuwe mensen leren kennen, zorgen om een medebewoner; vaak is het 
lastig om dat in uw eentje op te pakken en iets voor elkaar te krijgen.  

 
De sociaal makelaars van MeerWaarde brengen mensen en organisaties bij elkaar. Dit doen ze door 
relaties te leggen. Zij nemen bewoners mee naar voorzieningen en activiteiten in de wijk en ondersteunen 
bij uitbreiding van hun sociale netwerk. Het uitgangspunt van de sociaal makelaars is dat sociale 
contacten essentieel zijn voor het ervaren van gezondheid en geluk.  
 
 
U kunt de sociaal makelaars inschakelen wanneer u: 
 

• behoefte heeft aan meer sociale contacten, gezelligheid of dagbesteding 

• vragen of zorgen heeft over het welzijn van een buurtbewoner  

• benieuwd bent naar activiteiten in de wijk  

• een leuk idee heeft voor de buurt en de bewoners   

• kansen ziet voor samenwerking tussen bewoners en organisaties in de wijk 

• zich wilt inzetten voor andere mensen. 
 
De sociaal makelaar denkt mee, helpt bij het verhelderen van vragen en zoekt met u naar mogelijkheden. 
 
 

Twee voorbeelden: 
Een inwoonster van Haarlemmermeer wil graag meer sociale contacten omdat ze veel alleen is. Uit het 
gesprek dat de sociaal makelaar met haar heeft, blijkt dat ze graag als vrijwilliger aan de slag wil op een 
plek waar andere mensen komen. Zij zet zich nu in bij het wekelijkse diner voor bewoners in het buurthuis. 
Dit doet zij met veel plezier en daardoor is haar gevoel van eenzaamheid afgenomen.  
 
Een jongen van 10 jaar heeft nauwelijks contact met andere kids, hierdoor voelt hij zich vaker eenzaam. 
Om zijn tijd te vullen, gaat hij veel gamen en onderneemt hij vooral activiteiten samen met zijn moeder. 
De sociaal makelaar jeugd ging op huisbezoek en vroeg naar zijn kwaliteiten en wat hij leuk vindt. Het 
werd duidelijk dat hij veel plezier haalt uit sporten. Nu is hij via Sportservice aangemeld bij een sportclub, 
waar hij contact heeft met leeftijdsgenoten.  
 
 
Sociaal makelaars zijn in bijna alle gebieden in Haarlemmermeer actief. 
www.meerwaarde.nl/sociaalmakelaars. 
 
In de overige gebieden kunnen inwoners, vrijwilligers en professionals contact opnemen met de  
PlusPunten van MeerWaarde: www.meerwaarde.nl/pluspunten    
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Ruby Greeve 
Sociaal makelaar 
Nieuw-Vennep Getsewoud 
ruby.greeve@meerwaarde.nl   
06 - 50 62 09 43 
ma-wo-do 
 
 
Magne de Kreek 
Sociaal makelaar 
Hoofddorp Bornholm 
magne.dekreek@meerwaarde.nl  
06 - 31 74 44 28 
di-wo-do-vr 
 
 
Peter Rethans  
Sociaal makelaar 
Nieuw-Vennep Centrum en Linquenda 
peter.rethans@meerwaarde.nl    
06 - 15 30 82 07 
ma-di-do-vr 
 
 
Inge Janssen 
Sociaal makelaar jeugd (8 tot 23 jaar) 
Haarlemmermeer 
inge.janssen@meerwaarde.nl  
06 - 47 28 01 57 
di-wo-do 
 
 

Nathalie Beltman  
Sociaal makelaar 
Badhoevedorp en Zwanenburg 
nathalie.beltman@meerwaarde.nl 
06 – 37 57 06 34 
ma-di-wo 
 
Yvonne van den Berg 
Sociaal makelaar 
Hoofddorp Graan voor Visch en Pax 
yvonne.vandenberg@meerwaarde.nl  
06 – 11 51 34 58  
ma-di-wo 
 
 
Annette van Groen  
Sociaal makelaar 
Hoofddorp Centrum, -Noord en -Oost 
annette.vangroen@meerwaarde.nl     
06 – 37 03 79 76  
ma-di-do 
 
 
Mary van der Drift 
Sociaal makelaar 
Hoofddorp Overbos en Floriande 
mary.vanderdrift@meerwaarde.nl  
06 – 45 00 70 85 
di-wo-do-vr 
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