meerwaarde.nl Zelf, samen, sterker!

Corona raakt het
mentale welzijn
van de jeugd

Jongerenwerker Gijs in de wijk.

Jongerenwerk online
en op straat

Het (sociale) leven van onze jeugd stond van de ene op
de andere dag volledig op z’n kop. Examens werden
afgelast, scholen gingen online, bijbaantjes stopten
en arbeidscontracten werden niet verlengd.

Het jongerenwerk gaat én in de wijk
én online in gesprek met jongeren.
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Inlevingsvermogen en veerkracht
Ook al leek hun gezondheid niet direct in het
geding, het coronavirus raakte ook hen diep. Zorgen om hun opa’s en oma’s, ouders of broertjes
en zusjes met een beperking. En schoolkampen,
examenfeesten en introductieweken die niet
doorgingen. Allemaal momenten en mijlpalen die
belangrijk zijn in hun ontwikkeling tot een sociaal
volledig mens. En denk aan de thuissituatie die er
ook lang niet altijd rooskleurig uitziet. Ouders die
noodgedwongen samen thuiswerken en financiële
stress hebben. Dit vraagt om inlevingsvermogen
en veerkracht, iets wat bij veel jongeren nog in
ontwikkeling is. En hoe zit het met onze kleinste
jeugd? Weten zij nog wel wat knuffelen is?
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e enige manier om contact te houden met
vrienden was via (video)bellen en sociale
media. Om verveling en eenzaamheid
tegen te gaan, zochten sommigen elkaar toch
op straat op, waarbij lang niet altijd voldoende
afstand werd bewaard. Dat zorgde voor veel commotie waardoor jongeren ongewild kritiek kregen.
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fgelopen maanden waren intens, maar ook
kansrijk. Via interviews, filmpjes en gesprekken met gemeenteraadsleden kon ik de succesvolle aanpak van MeerWaarde in Haarlemmermeer in de spotlight zetten.

Lees verder op www.meerwaarde.nl

We komen samen verder
Als Directeur-Bestuurder van MeerWaarde,
vraag ik aandacht voor het welzijn van de
jeugd. Onze sociaal werkers zien namelijk
dat dit fors onder druk stond én staat. Met
begrip voor de jeugd, die opgroeit in een
onzekere tijd, komen we samen verder.

Ik maak me sterk voor
grondrechten van het kind
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Ogen en oren
Door de wijken in te blijven gaan,
horen en zien de jongerenwerkers
wat er speelt. Vragen, frustraties en
zorgen, we bespreken het allemaal.
Sociaal werk is een vitaal beroep en
daarom werkt MeerWaarde door, juist
in deze crisistijd, voor alle inwoners
van Haarlemmermeer.

Renata Fideli,
Directeur-Bestuurder MeerWaarde

Simone Duin, Sociaal werker van het Jaar:

Op vrijdag 20 november – de internationale Dag
van de Rechten van het Kind – is het alweer een
half jaar geleden dat ik als jongerenwerker werd
uitgeroepen tot Sociaal Werker van het Jaar
2020.

ooral op Instagram, Snap en
WhatsApp zijn veel jongeren
actief. Dus zijn de sociaal werkers
jeugd van MeerWaarde daar extra
actief en inventief met tips, vlogs,
quizzen en meer. In juli en oktober was
ons nieuwe project FriendsOnline een
succes. Daarmee kwamen jongeren uit
hun isolement, leerden nieuwe

mensen kennen en verbeterden hun
‘social skills’.

In gesprek
Als jongerenwerkers zijn we dagelijks op
straat, online of op school in gesprek met
jongeren. In hun leefwereld. Over hoe het
met hen gaat, thuis, op school of op het
werk. Wat hen bezig houdt. Dit zijn immers
dé jaren waarin ze hun identiteit ontwikkelen. Met vallen en opstaan, door grenzen
op te zoeken en zich af te zetten tegen hun
omgeving. Ik geef ze het vertrouwen dat ze
het zelf kunnen redden. Of wijs ze de weg
daar naartoe. Individueel of in groepsverband zoals met FriendsOnline en Track the
Talent. Door onze laagdrempelige preventieve aanpak weten ze ons te vinden.
Samen met familie, buren, school, sportclub
en veiligheids- en zorgpartners kunnen we
een optimaal opgroeiklimaat voor jongeren
realiseren. Waarin ze zichzelf kunnen zijn in
een veilige omgeving. Twee grondrechten
waar ieder kind recht op heeft. Ik maak me
daar sterk voor. U ook?
Lees vanaf donderdag de volledige blog op
www.meerwaarde.nl/nieuws

Vrijwillig Traineeship in
Haarlemmermeer
In mei startte het Vrijwillig Traineeship in Haarlemmermeer. Dit project is een
proeftuin van de Maatschappelijke Diensttijd. In het Vrijwillig Traineeschip
gaan jongeren (16-27 jaar) voor een half jaar bij verschillende maatschappelijke organisaties aan de slag voor minimaal vier uur in de week.
Het traineeship heeft drie doelen:
• Jongeren maatschappelijk betrekken
en motiveren om vrijwilligerswerk
te doen.
• Trainees stimuleren om zichzelf
tijdens het Traineeship te ontwikkelen.
• De maatschappelijke organisaties
worden jongerenproof.
Wat ga je doen?
Je kunt bijvoorbeeld helpen met de

‘standaard’ vrijwilligerstaken. Of ervoor
kiezen om iets extra’s te doen of te
organiseren voor de doelgroep van de
organisatie.
Social media talent of koekjesbakker?
Ben jij supergoed in social media? Dan
kun jij daar de organisatie zeker bij
helpen! Of bak jij de sterren van de
hemel voor kwetsbare ouderen? We
kijken samen naar iets wat bij jou past.

Lees verder op: www.haarlemmermeervoorelkaar.nl/vrijwillig-traineeship

Contact
Bij MeerWaarde kun je terecht
voor al je vragen over welzijn,
wonen, zorg en vrije tijd.

Hoofdkantoor:
Dokter Van Dorstenstraat 1
2132 JR Hoofddorp

T 023 – 569 88 88
informatie@meerwaarde.nl
www.meerwaarde.nl

