Onze jeugd van
nu; de werknemers
van morgen
“Morgen begint vandaag. Door nu te investeren in de
jeugd, investeren we in de volwassenen van morgen.”
Net als overal in Nederland kampen organisaties in Haarlemmermeer ook met
een groot personeelstekort. Economische groei, personeelsverloop en - uitval
en onvoldoende opgeleide vakkrachten zetten de arbeidsmarkt flink onder
druk en vragen het uiterste van iedereen. Alle hens aan dek dus om dit tij te
keren.
Renata Fideli, Directeur-Bestuurder van MeerWaarde: “Als welzijnsorganisatie
dragen wij ook een steentje bij. Wij ondersteunen onze inwoners om zelfstandig
en zelfredzaam te worden én te blijven. Want mensen die in hun kracht staan
nemen sneller actief deel aan de samenleving en zijn minder vaak afhankelijk
van een uitkering.”

Renata Fideli

“In Nederland wordt steeds meer
waarde gehecht aan kwalitatief
hoogstaand sociaal werk jeugd.
De gemeente Haarlemmermeer
heeft dit werk daarom bij
MeerWaarde ondergebracht.”

Telefoonnummer 023 569 88 88
Mailadres informatie@meerwaarde.nl
Website www.meerwaarde.nl

“Het welzijn van jongeren is hier van essentieel belang. Zij zijn immers de werknemers van morgen. Zitten zij niet lekker in hun vel of hebben ze geen duidelijk
doel voor ogen, dan is de kans op uitval groot, nu en in de toekomst,” aldus
Fideli. “Deze situatie moeten we met z’n allen zien te voorkomen.”
“Onze sociaal werkers zijn dagelijks op straat, in winkelcentra, bij scholen en
jongerencentra en op social media met jongeren in het gesprek over hoe het
met ze gaat en waar ze behoefte aan hebben. Deze behoefte kan heel wisselend zijn: van hulp bij het ontwikkelen van talenten en het vinden van een
opleiding, stageplek of baan, tot het brengen van rust in hun manier van denken
en doen. Als MeerWaarde bieden we jongeren skills waar zij zelf, maar ook de
maatschappij, profijt van hebben. Uiteraard werken we hierbij nauw samen met
ouders, buren, vrienden, leerkrachten, verenigingen én het bedrijfsleven.”

