MeerWaarde.nl Zelf, samen, sterker

Vragen staat vrij,
helpen maakt blij
In de samenleving van vandaag doen zoveel mogelijk mensen mee.
Mensen redden zich als het even kan zelf en op eigen kracht. Daarvoor
is het hebben van contacten om je heen waardevol. Steeds vaker wordt
een beroep gedaan op inwoners en bedrijven om zich in te zetten voor de
eigen buurt en wijk en voor de mede-inwoners die (even) steun nodig
hebben. MeerWaarde helpt hierbij. Dit doen we samen met onze
vrijwilligers en beroepskrachten. Samen werken we aan een
Haarlemmermeerse samenleving die voor alle inwoners prettig is.

H

oe mooi is het om van
betekenis te zijn voor je
omgeving, voor een organisatie of een inwoner? Hoe mooi is het
om iemand te vinden die je even kan
helpen of tot steun kan zijn? En vooral
ook hoe verrijkend kan vrijwilligerswerk zijn?
De VrijwilligersCentrale is het
kennis-en expertisecentrum op het
gebied van vrijwilligerswerk, vrijwillige
inzet en maatschappelijk betrokken
ondernemen. We bundelen kennis en
ervaring en delen deze. Zo kunt u bij
ons terecht als u een hulpvraag heeft
of iets wilt doen maar nog niet zo goed
weet wat de mogelijkheden zijn. We
geven advies en wijzen de weg!
Onderdeel van de VrijwilligersCentrale
is de VrijwilligersAcademie: het educatief platform voor (potentiële) vrijwilligers in Haarlemmermeer. Voor hen
organiseren we in nauwe samenwerking met onze samenwerkingspartners een interessant en toegankelijk
aanbod op het gebied van scholing en
training. Deskundigheidsbevordering
en persoonlijke ontwikkeling dragen
bij aan het plezier en motivatie binnen
het vrijwilligerswerk.

is hét digitale platform voor vraag en aanbod op het
gebied van vrijwilligerswerk. Neem eens een kijkje en
laat je inspireren. Weet je nog niet precies waar jouw
talenten liggen? Doe dan de vrijwilligerswerk-test.
Wanneer je je registreert, kun je direct in contact
komen met iemand die hulp kan gebruiken of je kunt
zelf je hulpaanbod plaatsen.

Mooie Matches

Renata Fideli,
Directeur-Bestuurder MeerWaarde

Haarlemmermeerse Maatjes
van start!

Twee verhalen over mooie ‘maatwerk’ matches
tussen organisaties en mensen die op zoek zijn
naar vrijwilligerswerk.

Ook Liliane (60 jaar) kwam naar ons inloopspreekuur
voor een leuke, passende vrijwilligersbaan. Ze had
affiniteit met administratie en wilde vooral werken
met mensen die echt hulp op dat gebied nodig hebben. Onze consulent stelde een plek bij de Thuisadministratie van MeerWaarde voor. Een ideale match
voor zowel de gezinnen die om een goede ondersteuning verlegen zitten, de Thuisadministratie die drijft
op waardevolle vrijwilligers, als voor Liliane. Zij is
inmiddels bij de Thuisadministratie aan de slag en
wordt na een korte inwerkperiode zelfs coördinator.

“Als welzijnsorganisatie willen
we dat zo veel mogelijk
mensen actief meedoen in en
aan de samenleving.
Vrijwilligers zijn een voorbeeld
en inspiratiebron voor anderen.
Zij maken professionele organisaties sterker en de samenleving
warmer. Daarom verdienen ze een
volwaardige plek in de organisatie
waaraan ze zich binden én de kans
om zinvol werk te verrichten dat
tevens tegemoetkomt aan hun
persoonlijk groei en ambitie ”.

Verbinden van zakelijk en sociaal
Haarlemmermeer
Steeds meer bedrijven en organisaties
willen vanuit hun maatschappelijke betrokkenheid vrijwillig investeren in de
lokale samenleving door de inzet van

Haarlemmermeervoorelkaar.nl

De 40-jarige Misha, afkomstig uit Georgië, bezocht
met zijn begeleider van het Wijkleerbedrijf
Haarlemmermeer de VrijwilligersCentrale. Hij wilde
graag vrijwilligerswerk doen, vooral op technisch
gebied, om zo zijn Nederlands te oefenen. Hij had
op Haarlemmermeervoorelkaar.nl al de vacature van
conciërge gezien. Gezien Misha’s interesse en situatie,
kwam onze bemiddelingsconsulent met een beter
passend voorstel: fietsenmaker bij de De Meerwinkel.
Hier was dringend behoefte aan en Misha’s
technische capaciteiten en op zijn beurt kwam Misha
in een gemoedelijke arbeidssfeer terecht.

expertise, menskracht, faciliteiten en
netwerken. Uit landelijke ervaring blijkt
dat bedrijven die zich maatschappelijk
betrokken inzetten een beter imago en
een stevigere marktpositie krijgen en
een aantrekkelijke werkgever zijn. Hoe
dat in Haarlemmermeer kan? Neem
contact met ons op!

Home-Start

Bij opvoeden horen ook twijfels:
doe je het wel goed?
Ervaren, getrainde vrijwilligers ondersteunen gezinnen
waar het tijdelijk even nodig is.
Als gezin kun je een periode doormaken waarin het niet zo
goed gaat: moeilijkheden met de kinderen, weinig contact
met vrienden en familie, problemen op je werk, gebrek aan
geld of spanningen met je partner. Meestal kun je zulke
problemen zelf oplossen. Maar soms is het een opluchting
als iemand tijd heeft om te luisteren of een handje helpt bij
het goed regelen van praktische zaken. Een vrijwilliger komt
gemiddeld één dagdeel per week op bezoek bij het gezin
thuis. Meestal voor een paar maanden tot maximaal een
jaar. In het gezin moet minimaal één kind zijn dat 6 jaar of
jonger is. Voor gezinnen met ten minste één kind van
7 tot 14 jaar is er Home-start+. Meer informatie of
aanmelden kan via Magriet Kolkman, 06 – 11 29 91 88,
magriet.kolkman@meerwaarde.nl

In Haarlemmermeer zijn er diverse maatjesprojecten. De
initiatiefnemers zijn onder andere kerken, verenigingen
en stichtingen. Zij hebben vaak te maken met dezelfde
uitdagingen zoals op het gebied van scholing en werving van nieuwe maatjes. Haarlemmermeerse Maatjes
ondersteunt de initiatiefnemers hierbij en helpt hen om
de handen ineen te slaan.
Wil je zelf een maatje zijn voor iemand? Kijk dan op www.
haarlemmermeervoorelkaar.nl of kom naar de VrijwilligersCentrale Haarlemmermeer. We hebben iedere dag van 10.00
tot 12.30 uur spreekuur..

Home-Start is een samenwerkingsverband tussen
MeerWaarde en Humanitas.
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In gesprek met bemiddelingsconsulent Henri Popelier

‘Wij zijn de requiters voor het vrijwilligerswerk’

“A

De VrijwilligersAcademie maakt
vrijwilligerswerk nog aantrekkelijker
en uitdagender.
Als vrijwilliger is het zinvol om je kennis en/of vaardigheden uit te breiden. Persoonlijke ontwikkeling en deskundigheidsbevordering kan vrijwilligerswerk nog aantrekkelijker én uitdagender maken. De VrijwilligersAcademie
Haarlemmermeer helpt organisaties en hun vrijwilligers
met het delen en verkrijgen van kennis en zo te groeien
in de belangrijke rol die zij vervullen. Wij bieden het hele
jaar diverse cursussen, workshops en bijeenkomsten aan
op diverse gebieden voor vrijwilligers van maatschappelijke organisaties in Haarlemmermeer.
De VrijwilligersAcademie biedt één platform voor al het
educatieve aanbod in de Haarlemmermeer. Wij organiseren
zelf trainingen én vragen maatschappelijke organisaties
hun workshops open te stellen via de VrijwilligersAcademie. Organiseert jouw organisatie een interessante training,
workshop of cursus en mogen daar vrijwilligers van
buitenaf aan deelnemen? Neem contact met ons op via
Vrijwilligersacademie@meerwaarde.nl of 023 – 569 88 71.

Drie cursussen uitgelicht
Werken met de digitale overheid
Start 9 januari, 4 lessen

In samenwerking met Bibliotheek Hoofddorp-Centrale
Tijd: 10:00 – 12:00 uur
Locatie: Bibliotheek Hoofddorp-Centrale.
Je leert hoe je handige informatie kunt vinden en hoe je
iets moet aanvragen bij bijvoorbeeld de gemeente. Hoe je
huurtoeslag aanvraagt, werk zoekt of hoe je een verhuizing
doorgeeft.
Inschrijven: 023 -566 48 50 /
klantenserviceHDR@debibliotheekhaarlemmermeer.nl

Mental Health First Aid
Start 7 februari, 4 bijeenkomsten

ls mensen bij ons binnenstappen, kun je er in 99 procent
vanuit gaan dat we passend vrijwilligerswerk voor hen vinden”, aldus
Henri, die samen met zijn collega’s
dagelijks bezig is met het vinden en
binden van vrijwilligers. “Een consulent heeft een goed beeld van wat een
maatschappelijke organisatie nodig
heeft aan soort vrijwilligers. Wij zijn bij
wijze van spreken de ‘requiters van het
vrijwilligerswerk’. In een persoonlijk
gesprek merk je al snel wie je voor je
hebt; wat deze persoon in huis heeft
en welke ambities hij/zij heeft. Naast
de afweging of iemand bij een bepaalde organisatie past en of het vrijwilligerswerk leuk is om te doen, kijken
we ook naar werk dat eventueel kan
leiden tot een betaalde baan.”

“Face-to-face en digitaal vullen elkaar
goed aan”, meent Henri, die ooit nog
met een ouderwetse kaartenbak heeft
gewerkt. “Veel mensen zijn zelf in
staat om hun hulpvraag of –aanbod
te formuleren. Daarvoor is het online
platform uitermate geschikt. Maar er
zullen altijd mensen zijn die het lastig
vinden om zelf op een organisatie af te
stappen. Juist die mensen nodigen we
uit om eens bij ons binnen te lopen.”

Matchmaking vindt niet alleen op kantoor plaats, ook virtueel – via de website
www.haarlemmermeervoorelkaar.nl
- waar vragers en aanbieders van vrijwilligerswerk elkaar weten te vinden.

Vrijwilligers onmisbaar, ook bij de Thuisadministratie
De Thuisadministratie is een afdeling van
MeerWaarde die bijna volledig op vrijwilligers draait.
Wat doen de vrijwilligers van de Thuisadministratie? We
ondersteunen mensen met het (opnieuw) ordenen van
hun administratie en financiën. Door verschillende omstandigheden zoals het verlies van een partner of werk,
kunnen mensen het overzicht kwijtraken. Veel van onze
cliënten hebben tijdelijk, en soms voor langere tijd,
steun en hulp nodig. Ons doel is om mensen te leren
om zelf hun financiële administratie bij te houden. Het
werk van de vrijwilligers van de Thuisadministratie is dan
ook waardevol en belangrijk.

Start 15 maart, 2 bijeenkomsten

In samenwerking met Stichting Ons Tweede Thuis
Tijd: 19:00 – 21:30 uur
Ben jij werkzaam als vrijwilligerscoördinator of werk je veel
met vrijwilligers? Wil je meer weten over het vrijwilligerswerk, het vinden en binden van vrijwilligers en handvatten om jouw werk als coördinator nog leuker te maken?
Verbreed je kennis en krijg de gelegenheid om zelf input te
leveren.
Locatie: MeerWaarde, Dokter Van Dorstenstraat 1,
Hoofddorp
Aanmelden: via www.vchaarlemmermeer.nl/
vrijwilligersacademie
Kijk hier ook voor het complete aanbod!
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lecteren van een vrijwilliger om een bepaalde cliënt te
helpen bij zijn of haar hulpvraag. En de administratieve
afhandeling van de aanmelding. De tijdsinvestering is
ongeveer 4 uur per week.
Coördinator Algemeen: Belangrijkste taak is het
aansturen van vrijwilligers, zodat de cliënt zo snel en
goed mogelijk wordt geholpen. De tijdsinvestering is
ongeveer 4 uur per week.
Coördinator ICT: Belangrijkste taak is het onderhoud
van ons vrijwilligers- en cliëntenregistratiesysteem. En
je biedt hulp bij het ontwikkelen van een nieuw registratiesysteem. De tijdsinvestering is een dagdeel per week.

De Thuisadministratie is volop is beweging. Voor ons
coördinatieteam zijn dan wij ook op zoek naar een
aantal nieuwe vrijwilligers. We zoeken:
Twee coördinatoren Intake: Belangrijkste taak is het
voeren van intakegesprekken - bij mensen thuis - die
zich bij de Thuisadministratie hebben aangemeld. Je
verduidelijkt hun hulpvraag en je beoordeelt welke hulp
het meest geschikt is voor de cliënt. De tijdsinvestering
is ongeveer 7 uur per week.
Coördinator Matching: Belangrijkste taak is het se-

In samenwerking met GGZ-Ingeest
Tijd: 09:00 – 12:00 uur
Locatie: Raadhuisplein 1, Hoofddorp
Als iemand zich in zijn vinger snijdt of het hoofd stoot, dan
pak je thuis de EHBO-koffer. Maar wat doe je als iemand
een paniekaanval krijgt, of symptomen van een depressie
laat zien?
De MHFA-cursus is voor vrijwilligers en (semi) professionals
die in hun werk te maken krijgen met mensen met
psychische problemen. Zo vergroot je je kennis en
ontwikkel je vaardigheden om situaties goed te kunnen in
schatten en op basis daarvan te handelen.
Aanmelden: via www.mhfa.nl

Vrijwilligers Coördinatie

Popelier houdt van het werk als consulent. “Het is uitdagend en afwisselend.
Maar bovenal erg dankbaar werk. Het
geeft veel voldoening wanneer je een
leuke vrijwilligersfunctie voor iemand
weet te vinden. Dat maakt dit werk zo
mooi.”

De Thuisadministratie is altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers. De minimale inzet is ongeveer 3 uur per week.
Meer informatie? Neem contact op met Marisca Jones via
023 -569 88 88 of marisca.jones@meerwaarde.nl

Meld je aan voor NLdoet
9, 10 maart 2018
Het Oranje Fonds organiseert op 9 en 10 maart 2018,
samen met duizenden organisaties in het land, weer
NLdoet; de grootste vrijwilligersactie van Nederland.

Geslaagde Verwendag voor Vrijwilligers
Elk jaar rond de Dag van de Vrijwilliger trakteert de
gemeente Haarlemmermeer haar vrijwilligers op een
Vrijwillgersverwendag. Dit jaar op zaterdag 9 december.
De VrijwilligersCentrale Haarlemmermeer mocht de dag
wederom organiseren.
Een divers aanbod van workshops kwam voorbij; voor ieder
wat wils! Creatief, eten of drinken, kerststukjes maken,
jezelf mooi maken, wijnblenden of Aquaspecial.
Wethouder Tom Horn reed een rondje door Haarlemmermeer en bezocht een aantal workshops en sprak met
vrijwilligers. Meer dan 600 vrijwilligers deden mee aan bijna
30 workshops.
“Altijd een hele organisatie om voor iedereen iets leuks
te verzinnen”, aldus een van de medewerkers van de
Vrijwilligerscentrale. “Daar zijn we weer in geslaagd gezien
de vele tevreden gezichten!”

Nog geen vrijwilliger? Dan kun je tijdens NLdoet ervaren
hoe leuk vrijwilligerswerk kan zijn. Voor organisaties is het
een mooie kans om nieuwe vrijwilligers aan te trekken en
natuurlijk om klussen geklaard te krijgen!
Is er een leuke klus bij jou in de buurt? Moet het buurtcentrum nodig opgeknapt worden? Of wil je helpen bij een verwendag in het verzorgingshuis of de kinderboerderij weer
‘seizoenklaar’ maken? Via www.nldoet.nl vind je de klussen
bij jou in de buurt. Alleen, of nog leuker met je sportclub,
collega’s of familie!

Contact

Bij de VrijwilligersCentrale Haarlemmermeer kun je
terecht voor al je vragen rondom vrijwilligerswerk. Voor
als je zelf op zoek bent naar leuk vrijwilligerswerk of
vrijwilligers zoekt voor jouw organisatie.
Inloopspreekuur: maandag t/m vrijdag van 10:00 tot
12:30 uur. Een afspraak maken kan ook. Bel dan met
023–569 88 70.
Adres: Dokter Van Dorstenstraat 1, Hoofddorp.
vrijwilligerscentrale@meerwaarde.nl
www.vchaarlemmermeer.nl
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