
Duurzame oplossingen
Renata Fideli, Directeur-Bestuurder van MeerWaarde: “Onze sociaal 
werkers zijn dagelijks op pad om bewoners te spreken en de onder-
steuning te bieden die leidt tot duurzame oplossingen. Zo voorkomen 
we dat de maatschappelijke vraagstukken en problemen van inwoners 
erger worden en uitlopen in zware zorgtrajecten. Duurzaamheid zoeken 
we niet alleen in oplossingen voor inwoners, maar ook als het om onze 
eigen medewerkers gaat.”

MeerWaarde stimuleert duurzaamheid op de werkvloer onder andere 
door te investeren in opleiding & ontwikkeling en door goed arbobeleid. 
Duurzame transportoplossingen horen daar ook toe. De uitgestrektheid 
van Haarlemmermeer dwingt ons na te denken over hoe onze mede-
werkers zich milieuvriendelijk in de polder kunnen verplaatsen en 
tegelijkertijd goed zichtbaar en toegankelijk voor inwoners zijn. Dat 
is uit de auto en uit de bus, en op de fi ets! Daarom investeren wij in 
duurzame vervoermiddelen waarmee onze mensen sneller en 
makkelijker de wijken in kunnen, zoals met elektrische fi etsen en 
speed pedelecs. 

Duurzaam meedenken?

MeerWaarde kan daarbij nog hulp gebruiken, bijvoorbeeld in de vorm 
van sponsoring. Zin om met ons hierover van gedachten te wisselen? 
Stuur dan een mailtje naar renata.fi deli@meerwaarde.nl voor het 
plannen van een (telefonische) afspraak.

Onze sociaal werkers werken in de wijk, de buurt 
en het dorp. Wij komen bij mensen thuis, zijn op 
straat, in het winkelcentrum, op scholen, in 
jongeren- en buurtcentra, in onze PlusPunten, bij 
(sport)verenigingen; overal waar onze inwoners 
ook zijn. Door contact te leggen horen we wat er 
speelt in de wijk of buurt en bij de mensen zelf. 

Voelt iemand zich eenzaam of niet veilig? 
Kan iemand maar net rondkomen? 
Is de thuissituatie niet fi jn? 
Of wil iemand vrijwilligerswerk doen?

Met deze en nog vele andere maatschappelijke 
vraagstukken gaan onze sociaal werkers aan de 
slag om samen met de inwoners op zoek te gaan 
naar duurzame oplossingen. 

023  – 569 88 88

informatie@meerwaarde.nl

www.meerwaarde.nl

MeerWaarde full speed 
de wijk in!
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