
  

MeerWaarde.nl Zelf, samen, sterker!

Jongerenwerker HLMR is 
Sociaal Werker van het Jaar
En de winnaar is… Simone Duin. Sociaal Werker van het Jaar 
2020! De MeerWaarde-medewerker is verkozen tot landelijk 
ambassadeur voor sociaal werk. 

M et deze professional in haar rol van 
sociaal werker jeugd / jongerenwerker 
heeft Haarlemmermeer een waardige 

ambassadeur voor de totale beroepsgroep.

Cruciaal beroep
Corona heeft enorme impact op het werk van 
álle sociaal werkers; het is niet voor niets een 
cruciaal beroep. Daarom wilde de jury via de 
verkiezingsuitslag aandacht en waardering 
vragen voor de bijzondere omstandigheden 
waarin sociaal werkers nu hun werk doen. 
Simone gaat de komende maanden op podia 
overal in Nederland de grote waarde van sociaal 
werk uitdragen. De uitslag werd bekend gemaakt tijdens een 

online event op 20 mei. Lex Staal, voorzitter van 
de jury, citeerde uit het juryrapport: “Simone 
is enthousiast, ondernemend en bevlogen. Ze 
maakt duidelijk wat de kracht is van jongeren-
werk als preventie-instrument. Ze is overal 
zichtbaar, zowel offl ine als online, en is sterk 
gericht op verbinding en samenwerking.”

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

De impact van corona is groot

Z orgen en gevoelens van stress, angst, spanning en eenzaamheid 
zijn een normale reactie in een abnormale tijd. Herkent u deze 
mentale klachten bij uzelf, uw gezinsleden of bij mensen (jong en 

oud) in uw omgeving? Neem dan contact op. Het MeerWaarde CoronaPunt 
is in het sociaal werk uw aanspreekpunt voor al uw vragen of zorgen.

MeerWaarde in coronatijd: 
op afstand dichtbij
Het sociaal werk van MeerWaarde is een cruciaal beroep en heeft sinds 
de intelligente lockdown zijn dienstverlening in aangepaste vorm 
voortgezet. Binnen een week tijd was het MeerWaarde CoronaPunt in 
de lucht. 

W e maken veel gebruik van videobellen en de chatfunctie op 
de website. We zijn dagelijks op straat te vinden, op gepaste 
afstand, om met mensen in gesprek te gaan. We bellen met 

mensen waar zorgen over zijn. We spreken jongeren die zich vervelen. En 
matchen al het spontane vrijwilligersaanbod. Preventie en presentie op 
afstand en toch dichtbij. 

We blijven de komende tijd onze dienstverlening veilig en beheerst aan-
bieden. Online waar het kan, fysiek waar het moet. Met maatregelen ter 
bescherming van de veiligheid van alle betrokkenen: inwoners, medewer-
kers, vrijwilligers én samenwerkingspartners. 

MeerWaarde jaarverslag 2019:

Zelfredzame inwoners in 
een sociale omgeving
Deze week verscheen het MeerWaarde jaarverslag 2019. Medewerkers en 
vrijwilligers zetten zich in voor mensen in een kwetsbare situatie. De
welzijnsorganisatie is er ook voor mensen die een ander willen helpen. 
MeerWaarde is er trots op dat het sociaal werk daarin de verbindende factor is. 

Samen
Het verslag beschrijft beknopt de inzet 
voor een samenleving die prettig is voor 
alle inwoners. Directeur-Bestuurder Renata 
Fideli: “We zijn blij met en trots op onze 
medewerkers en vrijwilligers. Met de inzet 
van vrijwilligers krijgen we ons werk voor 
en met inwoners beter gedaan en bereiken 
we meer mensen. De samenwerking tussen 
onze sociaal werkers en vrijwilligers is van 
onschatbare waarde.” 

Bij het oplossen van maatschappelijke 
vraagstukken draagt het bedrijfsleven 
steeds vaker hun steentje bij. “We zijn 
dankbaar dat we in Haarlemmermeer 
ondernemers hebben met het hart op de 
juiste plaats.” 

Achttienduizend inwoners
In 2019 heeft MeerWaarde met haar diensten 
ruim 18.000 inwoners met een maatschap-
pelijk vraagstuk kunnen ondersteunen. Zij 
zijn op de juiste route gezet naar zelfredzame 
inwoners in een sociale omgeving.

Het volledige Jaarverslag 2019 is te vinden op 
www.meerwaarde.nl/over-meerwaarde/
publicaties
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Zelfredzame 
inwoners in 
een sociale 
omgeving

JAARVERSLAG 2019

PlusPunten op afspraak
Per 2 juni is MeerWaarde geleidelijk open gegaan met de vier 
PlusPunten. Dat geldt alleen voor inwoners waarvoor ondersteuning 
via de telefoon of met videobellen geen optie is. 

D e PlusPunten zijn alleen op afspraak te bezoeken. U belt dus 
eerst om een afspraak te maken. Er zijn maatregelen getrof-
fen om de richtlijnen van het RIVM te kunnen opvolgen. Bij alle 

afspraken nemen we de 1,5 meter-regel in acht. We spreken elkaar achter 
plexiglas en gebruiken aanvullende beschermende maatregelen als hand-
gel, handschoenen en mondkapjes. Bij het maken van de afspraak en voor 
aanvang van het gesprek wordt een gezondheidscheck gedaan. 

Heeft u een vraag of ondersteuning nodig? Bel dan met het 
MeerWaarde PlusPunt bij u in de buurt:

Zwanenburg:  023 - 569 88 60

Hoofddorp-Centrum:  023 – 569 88 68

Nieuw-Vennep:  023 – 569 88 84

Hoofddorp-Zuidwest:  023 – 569 88 62

MeerWaarde CoronaPunt
Kom je, door de oproep om thuis te blijven, in de problemen?
Werk je in de zorg en heb je hulp nodig om thuis de boel draaiende te houden?
Voel je je eenzaam nu sociaal contact wordt afgeraden? 
Verwacht je fi nanciële problemen? 
Krijg je werktijdverkorting en heb je daardoor tijd over om anderen te helpen? 
Weet je niet hoe je met alle ontwikkelingen moet omgaan?
Wil je een praatje maken met één van onze medewerkers?

 Voel je je onzeker in deze tijd?

Dan kun je ons MeerWaarde CoronaPunt bellen. 

MeerWaarde CoronaPunt
maandag t/m vrijdag 09:00 – 17:00 uur
T 023 - 30 34 100
www.meerwaarde.nl

MeerWaarde CoronaPunt
Bel 023 – 30 34 100

Zelf, samen, sterker!

MeerWaarde is supertrots 

op Simone en op de jeugdaanpak 

van alle collega’s, die aanslaat in 

de wijken. En daar komt nu nog 

een offi ciële titel bovenop. 

Simone Duin: “Ik ben trots dat ik voor MeerWaarde werk 

en dat wij voor ruim 150.000 inwoners van belang zijn.”


