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BUSINESS & SOCIAL IMPACT EVENT
MAATSCHAPPELIJKE BEURSVLOER

Creëer maatschappelijke 
en zakelijke meerwaarde voor 

jouw bedrijf of organisatie!

BEURSGIDS 2022

6
oktober

 
NOVOTEL AMSTERDAM

SCHIPHOL AIRPORT

www.vchaarlemmermeer.nl

De Vrijwilligerscentrale Haarlemmermeer geeft 
informatie, advies en ondersteuning aan 
(maatschappelijke) organisaties en vrijwilligers in 
Haarlemmermeer
  
Het kennis- en expertisecentrum voor:
•  Vrijwilligersacademie; een breed scholingsaanbod
•  Maatschappelijke beursvloer; het koppelen van   
 bedrijfsleven en (maatschappelijke) organisaties
•  NLDOET; de grootste vrijwilligersactie van Nederland
•  Werknemersvrijwilligerswerk; het stimuleren van   
 bedrijven om hun werknemers vrijwilligerswerk te   
 laten doen
•  Vrijwilligerswaardering; het jaarlijks in het zonnetje   
 zetten van de vrijwilligers in Haarlemmermeer
 

Meer weten? 
Neem contact op.
We helpen je graag.

www.vchaarlemmermeer.nl

“ Vrijwilligerswerk is

ontmoeten en delen”

Dokter Van Dorstenstraat 1
2132 JR Hoofddorp
023 569 88 71
vrijwilligerscentrale@meerwaarde.nl

Meer weten?  

Neem contact op.  

We helpen je graag.

Dokter Van Dorstenstraat 1 

2132 JR Hoofddorp 

023 - 569 88 71 

vrijwilligerscentrale@meerwaarde.nl

De VrijwilligersCentrale Haarlemmermeer is het kennis- 
centrum op het gebied van vrijwilligerswerk en vrijwillige 
inzet. De VrijwilligersCentrale heeft tot doel om inwoners, 
organisaties en het bedrijfsleven te stimuleren tot en te  
ondersteunen bij maatschappelijke betrokkenheid en  
vrijwillige inzet.

Dit doen wij met de volgende diensten: 
•  Advies en ondersteuning bij het inzetten van vrijwilligers
•  Organiseren van Inspiratiebijeenkomsten en  

Vitamine V-sessies
•  Matchen van vrijwillige inzet via 
 www.Haarlemmermeervoorelkaar.nl
•  De VrijwilligersAcademie; Scholingsaanbod voor  

vrijwilligers-(coördinatoren)
•  Faciliteren en ondersteunen van 
 Haarlemmermeerse Maatjes
• Organiseren van Maatschappelijke Beursvloer/NLdoet
• Jaarlijkse vrijwilligerswaardering 

Vrijwilligerswerk is 
ontmoeten en delen
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Welkom terug na een paar jaar van een pandemie. Bedrijven en maatschappelijke 
organisaties hebben weer de kans tijdens dit event om elkaar in het echt te 
ontmoeten. Belangrijk, want iedereen in Haarlemmermeer telt mee en doet mee. 
Zelfs als je even niet meer weet welke kant je op wilt. 

Als wethouder in Haarlemmermeer met o.a. zorg en welzijn maar ook de 
energietransitie en klimaatadaptatie in mijn portefeuille heb ik elke dag te 
maken met jullie allemaal, met de keuzes die je maakt en met jullie toekomst. 
Uiteindelijk hebben wij met het College in het coalitieakkoord doelen opgesteld 
om Haarlemmermeer, onze regio en daarmee ons stukje van de wereld een betere 
plek te maken. 

Gelukkig zijn er steeds meer bedrijven die zich inzetten voor onze lokale en 
regionale samenleving. Want, samen maken we Haarlemmermeer en alleen 
samen zijn we maatschappelijk betrokken, omdat we weten wat er leeft en speelt 
in onze gemeente, bij ons in de straat, buurt of wijk in onze familie of bij vrienden 
en bekenden. Op de 15e Beursvloer komen waardevolle samenwerkingen tot 
stand. Mensen ontmoeten elkaar. We verbinden. En we creëren impact. Daar heeft 
iedereen baat bij en daar wordt iedereen beter van. Maar, dat kan alleen als we met 
elkaar in contact treden en samenwerken. 

Ik wens iedereen veel inspiratie, prettige ontmoetingen en hechte 
samenwerkingen toe!

Charlotte van der Meij
Wethouder gemeente Haarlemmermeer

 

WELKOM BIJ HET 2E BUSINESS & SOCIAL 
IMPACT EVENT VAN MEERWAARDE!
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18
november       PROGRAMMA

   Business & Social Impact Event - Maatschappelijke Beursvloer

 

15:30 INLOOP
 Ontvangst met koffie en thee

16:00 HARTELIJK WELKOM
 Welkom door Liselot Huisman, leidinggevend adviseur VrijwilligersCentrale van MeerWaarde.  

16:05  HET 2e BUSINESS & SOCIAL IMPACT EVENT
 Bas van Haastrecht van HeelHaarlemmermeer neemt ons mee in de wereld van de Sustainable  
  Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Deze zeventien doelen streven na om de 

wereld een betere plek te maken in 2030. Hij laat aan de hand van zijn verhaal en voorbeelden 
zien hoe we hier lokaal met elkaar aan kunnen werken. Genoeg inspiratie om tijdens het event 
direct met elkaar mee aan de slag te gaan.

16:30 15e BEURSVLOER
 Wethouder Charlotte van der Meij geeft het startschot van de Beursvloer. Het handelen kan   
 beginnen onder leiding van Spreekstalmeester: Dirk Molenaar. 

18:00  SLUITING VAN DE BEURS

18:00 NETWERKBORREL EN UITREIKING MAATSCHAPPELIJK BETROKKEN ONDERNEMEN  
 AWARD 
19:00  De award wordt uitgereikt door Liselot Huisman, leidinggevend adviseur VrijwilligersCentrale  

en Paul Hulsbosch, contractmanager Publieke Sector Meerlanden, de winnaar van 2019.

Het Business & Social Impact Event - Maatschappelijke Beursvloer wordt mede mogelijk gemaakt door: 
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MATCHEN TIJDENS DE BEURSVLOER 
De hoeken van de Beursvloer zijn: 

  MENSKRACHT & HAND-EN-SPANDIENSTEN 

  
  MATERIALEN & FACILITEITEN 

  
  MARKETING & COMMUNICATIE 

  
  ADVIES & TRAINING  

MATCHAFSPRAKEN 

CONTACT
Partijen stellen zich kort aan elkaar voor en wisselen 
in enkele minuten hun ‘handel’ uit. Uitgangspunt is 
elkaar te leren kennen en te onderzoeken wie een
geschikte partner zou kunnen zijn.

MATCH
Met het invullen van een matchformulier maakt u 
uw intentie om samen te werken kenbaar. Hiermee 
schept u verwachtingen bij de andere partij. Wij
verzoeken u daar zorgvuldig mee om te gaan om 
teleurstellingen achteraf te voorkomen. Noteer kort 
en zo concreet mogelijk wat de afspraak inhoudt.

TEGENPRESTATIE
Op het matchformulier kunt u ook de tegenprestatie 
van de maatschappelijke organisatie vermelden om 
zo een win/win situatie te creëren.

UITVOERING
De vervolgafspraken maakt u in onderling overleg. 
De uitvoering kan plaatsvinden op een door partijen 
nader overeen te komen tijdstip. Partijen gaan
verplichtingen aan ten aanzien van elkaar, niet van de 
Beursvloerorganisatie.
Partijen melden uitvoeringsproblemen eerst bij 
elkaar. Partijen zetten zich naar beste kunnen in, 
schaden elkaars belangen niet.

RAPPORTAGE
Partijen verklaren zich bereid informatie over de 
voortgang te verstrekken aan de Beursvloer-
organisatie.
socialimpact@meerwaarde.nl 
023 - 569 88 71

WAT KAN JE VERWACHTEN OP DE  
MAATSCHAPPELIJKE BEURSVLOER?
Er klinkt een slag op de gong en het onderhandelen kan beginnen. Vertegenwoordigers van bedrijven en 
organisaties betreden de beursvloer op zoek naar de juiste match. Er wordt onderhandeld over spullen, 
menskracht, ervaring- en kennisoverdracht. De beursvloer is verdeeld in vier hoeken, waardoor je elkaar 
gemakkelijker kan vinden. In iedere hoek zijn hoekmannen aanwezig om partijen bijeen te brengen. Heb 
je de juiste match gevonden? Dan ga je samen naar de notaris om dit vast te leggen. Om vervolgens ook 
samen op de foto te gaan. Heb jij nog een hulpvraag of heb jij nog meer te bieden, stap dan snel de beurs-
vloer weer op en zoek naar een volgende match die past bij jouw missie. Met een slag op de gong wordt 
de beursvloer beëindigd. Niet getreurd, tijdens de aansluitende netwerkborrel komen vaak ook nog veel 
matches tot stand.
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17 DOELEN VOOR EEN BETERE WERELD, 
BEGIN LOKAAL
Dit jaar besteden we tijdens het Business & Social Impact event aandacht aan de Sustainable  
Development Goals (SDG’s). Dit zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 
2030.  De SDG’s hebben betrekking op alle landen in de wereld. Natuurlijk zijn de noden in Nederland 
anders dan in sommige andere landen, maar ook hier is nog veel werk aan de winkel. Denk maar eens  
aan de klimaatcrisis, de dalende biodiversiteit, energiearmoede en genderongelijkheid.
De duurzame doelen zijn bij uitstek een tool die iedereen verbindt, van de overheid tot het bedrijfsleven, 
van het maatschappelijk middenveld tot burgerinitiatieven. En om die te halen, zal iedereen zijn  
steentje moeten bijdragen. Door het maken van matches en het starten van nieuwe samenwerkingen  
op het event, leveren we een tastbare bijdrage aan een inclusieve en veilige samenleving, een schone 
aarde en een duurzame welvaart. Te beginnen in Haarlemmermeer. 
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  MENSKRACHT & HAND-EN-SPANDIENSTEN

Senioren Vereniging  
Haarlemmermeer-Noord
BESTUURSLEDEN GEZOCHT
Onze vereniging zit dringend verlegen om 
bestuursleden, met name een secretaris.

Hersenstichting
COLLECTANT GEZOCHT
Wie wil helpen hersenaandoeningen de wereld uit 
te krijgen en in de collecteweek (30-1 t/m 5/2) een 
paar uurtjes besteden aan het collecteren?

COLLECTEORGANISATOR
Houd je van organiseren en contact met mensen  
en ben je handig met de computer? Wordt dan  
collecteorganisator en help mee om hersen- 
aandoeningen de wereld uit te krijgen.

KOM IN ACTIE
Wil je zelf of samen met je collega’s in actie  
komen en zo geld inzamelen voor het goede doel? 
Ga bijvoorbeeld wandelen, fietsen, bakken of haken 
en laat je sponsoren.

Vluchtelingenwerk
COACHES GEZOCHT
Wij zoeken budgetcoaches en taalcoaches.

Het Cultuurgebouw
KUNST MAKEN VOOR IEDEREEN
Hoe kunnen we samen mensen helpen voor wie het 
maken of beleven van kunst niet vanzelfsprekend is? 
Bijvoorbeeld voor mensen met een kleine beurs.

LOCATIE GEZOCHT
Wij zijn op zoek naar toffe en toegankelijke loca-
ties, in de diverse kernen van Haarlemmermeer, om 
culturele activiteiten aan te bieden voor kwetsbare 
inwoners.

Mantelzorg & Meer
VRIJWILLIGERS GEZOCHT
Mantelzorg & Meer doet een oproep aan de  
medemens om vrijwilliger te worden. Om op deze 
manier hulp te kunnen bieden aan mantelzorgers. 
Mantelzorg & Meer legt de geboden hulp graag uit.

Stoomgemaal Halfweg
TECHNISCH GESCHOOLDE VRIJWILLIGERS
Het stoomgemaal Halfweg is een indrukwekkend 
industrieel erfgoed van bijna 100 jaar oud. De  
machine draait ieder eerste weekend van de maand 
op stoom opgewekt met kolenstook. Om deze 
machine werkend te houden hebben wij behoefte 
aan technisch geschoolde vrijwilligers. Zij kunnen 
op draaidagen de ketel stoken en de stoommachine 
bedienen. Daarnaast zijn er regelmatig onderhouds-
werkzaamheden.

RIBW KAM
LEUKE ACTIVITEIT
Heeft u een leuke activiteit om onze bewoners een 
leuke dag te bezorgen?

IN ‘T ZONNETJE
Helpt u ons mee om onze bewoners in het zonnetje 
te zetten tijdens een gezellige barbecue in 2023?

De Zonnebloem  
Zwanenburg-Halfweg
VERVOER
Helpt u mee om een gezellig uitje voor onze gasten 
te faciliteren? We zoeken vervoer inclusief chauf-
feurs voor onze gasten van de Zonnebloem om hen 
naar een locatie te brengen. Dit willen we plaats 
laten vinden in december of januari.

Humanitas Haarlemmermeer
VRIJWILLIGERS
Humanitas Haarlemmermeer is op zoek naar  
vrijwilligers die enkele uren per week gedurende  
een jaar ons team vrijwilligers kunnen versterken. 
We hebben vier activiteiten: 1. Financieel café;  
2. Thuisadministratie; 3. Steun bij Verlies en Rouw;  
4. Metgezel

Speel-o-theek De Blokkendoos
VERHUIZING
I.v.m. met een eventuele verhuizing eind van dit jaar 
of in de loop van 2023 zoeken we een verhuisbedrijf 
of vrachtwagens die ons kunnen helpen verhuizen.

De Zonnebloem
JONGE VRIJWILLIGERS
Wij hebben jonge vrijwilligers nodig om activitei-
ten te organiseren voor onze jonge gasten van de 
Zonnebloem.
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Vluchtelingenwerk
VRIJWILLIGERS
Wij zoeken vrijwilligers: taalcoaches; financiële- en 
maatschappelijke begeleiders en iemand die onze 
cliënten kan helpen met klussen.

Stichting Esperanza Inloophuis
BESTRATING
Onze kleine voortuin moet nodig bestraat worden 
(0ok zoeken wij nieuwe tegels).

GASTVROUWEN EN HEREN
We zijn op zoek naar gastvrouwen en heren voor 
drie uurtjes in de week.

GROTE SCHOONMAAK
Wij zijn op zoek naar een bedrijf die ons inloophuis 
een keer goed kan komen schoonmaken. Het gaat 
dan om het wat grotere werk.

Stichting De Aanloop
HELPENDE HANDEN
Wij hebben vooral behoefte aan helpende handen 
bij onze activiteiten. Dat kan 1x per maand zijn, als 
zowel paar keer per jaar bij speciale activiteiten.  
Activiteiten: Instuif, Zwemmen en Sportief Bewegen.

Bij de Boshoeve
VRIJWILLIGERS
Ik heb vrijwilligers nodig die jongvolwassenen van en 
naar de dagbesteding willen brengen.

De Heimanshof
BESTUURSDLID
Bestuurslid gebouwen & installaties gezocht. We 
zijn druk bezig onze accommodaties te verduurza-
men. We zoeken iemand die een meerjaren onder-
houdsplan kan maken en meehelpen uitvoeren. 
Tijdsbeslag (schatting): 0,5 dag per week.

STOERE NATUURWERKERS
Stoere natuurkanjers gezocht. De herfst-en 
wintermaanden zijn de tijd voor (groot) onderhoud 
aan landschappen, accommodaties en paden. We 
zoeken bedrijfsteams met stoere natuurwerkers die 
een dag of halve dag komen meehelpen. Beloning: 
gratis work-out, teambuilding, een rondleiding door 
de tuin en nieuwe energie. Ook een koppeling met 
een vergadering in onze vernieuwde accommodatie 
is mogelijk.
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Stichting PCSOH
BICEPS EN TRICEPS TRAINEN?
Bij onze locaties Westerkim (Nieuw- Vennep) en 
Horizon (Hoofddorp) zoeken we wandelaars die 
tegelijkertijd hun biceps en triceps willen trainen. 
Wandelen achter een rolstoel, samen met de bewo-
ner in gesprek en genieten van het buiten zijn. Lijkt 
dit je leuk dan zoeken we jou! Datum in overleg.

GROENE VINGERS
Groene vingers en sterke handen? Beleeftuin van 
Westerkim (Nieuw- Vennep) en de beleeftuin van 
Horizon (Hoofddorp) zoeken altijd groene vingers 
die de tuin eens flink onder handen willen nemen. 
Gezellig als team de tuin schoffelen en onkruid vrij 
maken. Wees welkom, koffie en thee staat klaar! 
Datum in overleg.

TALENT VOOR PUBLIEK
Zangers, spelers van muziekinstrumenten, een 
goede verhalenverteller of misschien wel andere 
verborgen talenten. Wil je dit eens laten zien aan 
een publiek? Onze bewoners en collega’s zijn een 
goed publiek. Kom gezellig zingen, wij zorgen voor 
publiek en jij kunt oefenen of laten zien hoe goed je 
al bent. Datum in overleg.

GGZ inGeest
KWETSBARE ARBEIDSPOSITIE
Wil willen graag kennis maken met bedrijven en 
werkgevers die op zoek zijn naar nieuwe werkne-

mers. De vraag is of deze werkgevers open staan om 
kennis te maken met de gemotiveerd en potentieel 
werkzoekende die wij begeleiden, omdat ze een 
kwetsbare arbeidspositie hebben.

Maatvast
NLDOET VRIJWILLIGERS
Maatvast doet jaarlijks mee aan de vrijwilligersactie 
NLDoet. In 2023 op 10 en 11 maart. Voor de klussen 
in onze 26 gebouwen zoeken we altijd organisaties/
vrijwilligers die willen komen helpen. Help jij ons 
mee tijdens NLDoet dit jaar?

Energiebank Haarlemmermeer
ENERGIECOACH
Energiebank Haarlemmermeer is op zoek naar  
nieuwe energiecoaches. Een energiecoach helpt 
mensen met een kleine beurs om energie te 
besparen. Een energiecoach biedt inzicht in hoe je 
energie kan besparen door bijvoorbeeld gedrags-
verandering. We zoeken vrijwilligers die eens in de 
twee weken beschikbaar zijn.

FIXER
Energiebank Haarlemmermeer is op zoek naar 
nieuwe fixers. Een fixer plaatst eenvoudige energie 
besparende maatregelen bij mensen met een kleine 
beurs. Deze kleine maatregelen helpen om energie 
te besparen. We zoeken vrijwilligers die eens in de 
twee weken beschikbaar zijn.
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MeerWaarde
COACHES
Sparring partner voor deelnemer met grote afstand 
tot de arbeidsmarkt. Help jij iemand met tijd en aan-
dacht, de stap naar vrijwilligerswerk te maken? Wil 
jij je coachende vaardigheden inzetten voor mensen 
die aan de zijlijn van onze samenleving staan?  
Samen in een periode van ca. drie weken tot max 
half jaar kleine maar waardevolle stappen zetten. 
Sta jij open voor verschillende mensen, kun je  
mensen motiveren? Wil je deze vaardigheden ook 
eens buiten je bedrijf inzetten? Maak kennis met  
ons project: Vrijwillige Coaches.

MENTOR
Ben je 18 jaar of ouder en woon, studeer of werk je in 
Haarlemmermeer? Heb je affiniteit met het bege-
leiden en coachen van jongeren van 10 tot 23 jaar? 
En heb je levenservaring opgedaan en weet je nog 
goed hoe het was toen jij jong was? Meld je dan nu 
aan als mentor bij MatchMentor.

Stichting Prakkie Hoofddorp
HULP BIJ INZAMELINGEN
Tijdens winkelinzamelingen zoeken wij vaak meer-
dere vrijwilligers die ons kunnen helpen. Ook is er 
regelmatig hulp nodig bij spullen ophalen, sorteren 
en pakketten maken.

Stichting MEERGroen
INZET VOOR NATUUR
In de zomer (1 april tot 1 november) beheren we 
vooral groentetuinen en bloemenweides en in 
de winter (1 november tot 1 april) doen we vooral 
bosbeheer. We zoeken partners en mensen die als 
dan niet in teamverband ons willen helpen om meer 
dan 1500 ha natuur recreatief, ecologisch en cultuur 
historisch in optima forma te brengen ook met rege-
neratieve landbouw. Geen voorkennis vereist: alleen 
inzet.

VERWAARLOOSDE BOSGEBIEDEN OPWAARDEREN
In de winter zoeken we nog veel meer mensen en 
bedrijven die al of niet verwaarloosde bosgebieden 
willen helpen opwaarderen, waarbij als extra bonus 
honderdduizenden zaailingen beschikbaar komen, 
die wij gratis weggeven aan iedereen die ruimte 
heeft om tegels te lichten en voedsel- en klimaat-
bossen te planten. Deze actie loopt in heel Neder-
land.
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Friend4friend
JONGE STATUSHOUDERS
Friend4friend zoekt jonge werknemers. F4F koppelt 
jonge statushouders aan jonge Nederlanders (14-27 
jaar). Samen trekken deze gedurende een halfjaar 
wekelijks met elkaar op en doen samen vrijwilligers-
werk. Wij bieden een leerzame ervaring en begelei-
ding voor uw jonge werknemers. Wij vragen dat uw 
werknemers dit geheel of deels in werktijd mogen 
doen.

Meerwinkel
MENSEN GEZOCHT
Ik zoek mensen die het leuk vinden om spullen 
een tweede leven te geven zoals boeken, kleding 
maar ook speelgoed. Zeker in deze tijd van minder 
besteedbaar geld.

RIBW
KATTENLIEFHEBBER
Ik zoek voor 1-2 dagdelen per week dagbesteding/
vrijwilligerswerk voor een client van mij die graag 
iets met katten doet. Liever niet een asiel.

VRIJWILLIGERSWERK MET DIEREN
Ik zoek voor 1-2 dagdelen per week dagbesteding/
vrijwilligerswerk voor een client van mij: te denken 
valt aan: werken met dieren (verzorging, aandacht, 
training).

ORGANIZER
Voor een client van mij zoek ik voor 1-2 dagdelen 
per week een ‘organize’ klus. Dit kan zijn: atelier  
opruimen, boeken archiveren, iets op volgorde 
zetten.

Jeugdland Hoofddorp
ELEKTRICITEIT EXPERT
Wij zijn op zoek naar iemand die ons kan helpen 
met inspectie en wellicht vervangen van onze 
elektriciteit op Jeugdland Hoofddorp

HULP OP HET TERREIN 
Bedrijven die als teamuitje ons helpen onder 
maatschappelijke uren.



13

 M
A

A
TSCH

A
P

P
ELIJK

E 

B
EU

R
SV

LO
ER

6
oktober

B as van Haastrecht, 56, getogen in Haarlemmermeer is spreker op het Business & 
Social Impact Event. Hij is initiatiefnemer van het platform HeelHaarlemmermeer. 
Het doel daarvan is meer mensen in onze gemeente enthousiast te maken voor 

snellere verduurzaming. Het belang van de SDG’s ziet hij vooral als ‘verbinder’ tussen  
allerlei soorten mensen wereldwijd (en dus ook lokaal). Het feit dat er overal ter wereld 
aan dezelfde doelen wordt gewerkt, geeft perspectief en biedt hoop. Bas: ‘Het doet er toe 
wat je hier doet omdat het bijdraagt aan wat anderen op andere plekken ook doen.’

In hoeverre leven de SDG’s in Haarlemmermeer? 
Bas: Je ziet dat ze op steeds meer plekken en door steeds meer organisaties omarmd worden. 
In bedrijven (vaak ook sociale ondernemingen), op scholen in basis en voorgezet onderwijs, 
door overheden et cetera. Maar het kan ook nog veel beter.

Wat vind jij het meest interessante project en waarom?
HeelHaarlemmermeer natuurlijk. Binnen dat platform gebruiken we de SDG’s op een heel 
laagdrempelige manier. We laten zien wat er op het gebied van verduurzaming nu al gebeurt 
en prikken daar dan figuurlijk een of meer SDG-vlaggen in. De SDG’s zijn grote, abstracte 
doelen die tot leven komen door concrete, lokale acties.
 
Waarom is het belangrijk dat er samenwerkingen ontstaan?
Heel veel van onze maatschappelijke uitdagingen, zo niet allemaal, zijn vaak samenhangende 
vraagstukken. Je kunt bijvoorbeeld armoede niet los zien van de energietransitie. Natuurbe-
heer hangt direct samen met economische ontwikkeling en huizenbouw. Het zijn collectieve 
vraagstukken die vragen om collectieve oplossingen. Samenwerking is dus essentieel.
 
Wat is jouw ultieme tip voor een goede match op de Beursvloer?
Blijf dicht bij jezelf. Waar ben je goed in? Zet dat in om een ander te helpen.
 
Wat maakt de Beursvloer zo een bijzonder concept?
Het is een heel concrete en tastbare manier om ‘vandaag’ het verschil voor een ander te 
maken. Door daadwerkelijk iets te doen, kun je zo bij jezelf en de rest van je organisatie een 
beweging in gang zetten naar (nog) meer verbinding tussen je bedrijf en de samenleving. Ze 
zeggen wel eens dat een gezond bedrijf alleen maar mogelijk is in een gezonde samenleving. 
Dus des te sterker die samenhang, des te beter.

‘Het doet er toe wat
 je hier doet omdat het 

bijdraagt aan wat 
anderen op andere 
plekken ook doen.’
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MATERIALEN & FACILITEITEN

Scouting Rijnlandgroep
TUINAFVALCONTAINER
We willen graag een tuinafvalcontainer om tijdens 
NLdoet op zaterdag 11 maart 2023 ons tuinafval af 
te voeren. We gaan dan op ons terrein de struiken en 
bomen snoeien.

PRESENTJE VOOR VRIJWILLIGERS
Wie helpt ons aan een leuk presentje voor onze  
vrijwilligers (25 personen) om ze aan het eind van 
het jaar hiermee te verrassen.

Stoomgemaal Halfweg
ALTERNATIEVE BRANDSTOF
Om het stoomgemaal in bedrijf te houden is er 
allereerst brandstof nodig. Tot nu toe stoken we 
kolen maar we zijn ook op zoek naar alternatieve 
brandstoffen. Biomassa?

RIBW KAM
BASKETBAL
Wij zijn op zoek naar een basketbal voor onze  
sportinstuif.

Speel-o-theek De Blokkendoos
LUNCH
Wij zouden graag een verzorgde lunch ontvangen 
op 23 september 2023 ter ere van ons 40 jarig  
bestaan met onze 25-30 vrijwilligers.

De Zonnebloem
DUOFIETS
Wie kan ons helpen aan een duofiets waarmee we 
met gasten van de Zonnebloem lekker naar buiten 
kunnen?

Veteranen Ontmoetingsplaats  
Haarlemmermeer (VOH)
LOCATIE
Wij zoeken een gezellige plaats waar we 1x per 
maand met 25-40 veteranen samen kunnen komen. 
Elke 3e vrijdag in de maand van 15:30-18:30 uur.

Vluchtelingenwerk
BUREAUSTOELEN
Wij zoeken bureaustoelen.

Zorgmanege Haarlemmermeer
AFVALCONTAINER
Wij zoeken een grote container voor ons afval.

STROOIZOUT
Graag strooizout om onze cliënten veilig ons terrein 
te laten betreden en/of 2 keer per jaar komen 
strooien op ons erf.

ZAND
Wie zou ons zand willen leveren?

Stichting Esperanza Inloophuis
TEGELS
Onze kleine voortuin moet nodig nieuwe tegels (Ook 
zoeken wij iemand die kan bestraten).

TOURINGCAR OF LEUK EVENEMENT
We willen graag weer een uitje doen met onze gas-
ten daar hebben we een grote touringcar voor nodig 
of kaartjes voor een leuk evenement waar ze heen 
kunnen. Even een dagje geen zorgen.

Stichting De Aanloop
T-SHIRTS, STRANDBALLEN, ZWEMBANDJES, VLAG
Wij zoeken nieuwe T-shirts voor de vrijwilligers bij 
Zwemmen en Sportief Bewegen. Tevens zoeken wij 
strandballen, zwem/armbandjes, T-shirts voor de 
Bowling groep,  vlaggen en een sponsorbord.

Bij de Boshoeve
ISOLATIE
Ik heb materiaal (en advies) nodig om het logeerhuis 
voor zieke kinderen beter te isoleren.

De Heimanshof
KLEURENPRINTER
De oude zwart/wit printer willen we vervangen door 
een kleurenprinter. Nu printen veel vrijwilligers 
nog thuis. We gaan zo duurzaam mogelijk om met 
printen. Voor onze educatieve doelen is informatie 
op papier wel belangrijk.

Stichting PCSOH
WINTERMARKT
Bij Horizon in Hoofddorp organiseren we een winter-
markt op donderdag 24 november, wanneer je hier 
wilt staan achter een tafel of kraam met jou produc-
ten kost het 100 euro. Deze zullen we weer gebrui-
ken voor het welzijn van onze bewoners. Wat levert 
het jou op? Naamsbekendheid en een gezellige dag.
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Stichting Prakkie Hoofddorp
LOCATIE
Wij zoeken een ruimte waar we onze producten 
kunnen opslaan, pakketten maken en uitgifte pak-
ketten. Een ruimte van ongeveer 40 tot 60m2 met 
stroom en sanitair. Dit willen we graag in Hoofddorp, 
maar niet in winkelcentra. Dit i.v.m. met de privacy 
en schaamte van de gezinnen die wekelijks ophalen. 
Wie heeft of weet een geschikte ruimte voor ons?

VERVOERSMIDDEL
Ook zoeken wij een donateur die ons een vervoer-
smiddel kan schenken (of uitlenen) waarmee wij de 
donaties op kunnen halen, zodat we niet onze privé 
(personen)auto hiervoor hoeven te gebruiken. Nu 
gebeurt het wel eens dat we met drie auto’s tegelijk 
moeten rijden om de donatie op te halen. Dit zijn 
extra kosten en ook zeker niet goed voor het milieu. 
De donateur van een eventueel vervoersmiddel mag 
uiteraard zijn/haar reclame op de bestel auto/busje 
plaatsen. Wie heeft of kent iemand die vervoer voor 
ons heeft?

VOEDSEL
Wij helpen ruim 140 gezinnen binnen de Haarlem-
mermeer die in de verborgen armoede leven en ver-
der geen hulp krijgen. Het is steeds lastiger om aan 
producten te komen die wij wekelijks in het pakket 
kunnen doen wat de gezinnen ophalen. 

Wijkraad Floriande Hoofddorp
BESTUUR
Welke wijkbewoners zijn bereid en in staat om een 
bestuursfunctie op zich te nemen, of zich in te span-
nen voor een van de werkgroepen?

Vrijwillig Traineeship - MeerWaarde
LOCATIE MET RONDLEIDING
Voor een bijeenkomst voor onze vrijwilligers van 16 
tot 27 jaar, zoeken we een leuke locatie. Daarbij zou 
het extra leuk zijn als we tussen 19.00 en 20.00 uur 

een rondleiding op de locatie kunnen krijgen of een 
presentatie over het werken bij dit bedrijf. Het gaat 
om de woensdagavonden: 17 nov 2022, 23 mrt, 25 
mei, 20 juli, 21 sept, 23 nov 2023 en 25 jan 2024 van 
18.30 tot 21.30 uur.

Community School
PODIUM
Voor onze aula zoeken wij een bedrijf dat ons kan 
helpen bij het bouwen van een vast, veilig, stevig 
podium. Op dit podium worden meerdere mu-
ziek-dans-theater-toneelvoorstellingen gegeven 
door alle schoolklassen en kinderen van de BSO. We 
hebben als punt op de horizon om een Theater-Lab 
te openen waarbij het podium ook voorzien is van 
coulissen. Vooral voor de bouw van het podium zijn 
we op zoek naar kennis/handen/hulp.

FIETSENSTALLING
Wie kan ons helpen met de realisatie van een over-
dekte, afsluitbare fietsenstalling voor de teamle-
den van de Communityschool? We zoeken hulp bij 
verschillende fasen om tot realisatie van de fietsen-
stalling te komen. Allereerst het uitzoeken van de 
precieze verdeling van de verantwoordelijkheden 
tussen school - gemeente.  Vervolgens een ont-
werp, passend bij het gebouw - de wijk - en bij de 
wens om duurzaam en groen te bouwen en met de 
realisatie van de fietsenstalling.

Jeugdland Hoofddorp 
RESTMATERIAAL
Bedrijven die rest materialen willen doneren om de 
knutselen.

GEREEDSCHAP
Voor ons onderhoudsteam zijn we op zoek naar
alles op het gebied van gereedschap, als boren, 
zagen enz.
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MARKETING & COMMUNICATIE

Stoomgemaal Halfweg
ZICHTBAARHEID
Om het aantal bezoekers op te voeren zouden wij 
graag vermeld worden op en in de diverse toeristi-
sche publicaties, websites etc.

Alliantie Eenzaamheid  
Haarlemmermeer
AMBASSADEUR
Welk bedrijf wil zich als ambassadeur inzetten voor 
de aanpak eenzaamheid Haarlemmermeer?

Humanitas Haarlemmermeer
BESTUURSLID MET COMMUNICATIEKENNIS
Wij zoeken een bestuurslid met kennis van commu-
nicatie, die ons kan helpen met ons beleid rond PR 
en marketing verder uit te werken.

COMMUNICATIEVRIJWILLIGER
En iemand die de praktische kant van PR/communica-
tie kan oppakken. Het gaat dan om het bijhouden van 
de website, advertenties opstellen, social media etc.

Speel-o-theek De Blokkendoos
DRUKWERK
I.v.m. een eventuele verhuizing moeten de  
ledenkaarten, folders, visitekaartjes e.d. opnieuw 
gedrukt worden.

De Zonnebloem afdeling  
Nieuw Vennep Abbenes
JONGE VRIJWILLIGERS BEREIKEN
‘Hoe bereik ik jonge vrijwilligers en jonge  
deelnemers die tot onze doelgroep behoren? 

SPOTLIGHT
Hoe kan ik onze vereniging zo goed mogelijk pro-
moten en in de spotlight brengen en wie kan ons 
daarbij helpen?

SOCIAL MEDIA
We zoeken ondersteuning bij het beter voor het 
voetlicht brengen van de afdeling Nieuw Vennep 
Abbenes van de Zonnebloem. Dit ook op sociale 
media.

Vluchtelingenwerk
RECLAME
Goede reclame om vrijwilligers te werven.

Topsport Haarlemmermeer
NETWERK
Ik ben op zoek naar uitbreiding van mijn netwerk en 
het bekender maken van de organisatie.

Stichting Esperanza Inloophuis
NAAMPLAATJES EN BUTTONS 
Wij zoeken nieuwe naamplaatjes, buttons en wat 
reclame materialen.

Stichting De Aanloop
ONDERSTEUNING
Ondersteuning bij marketing.

Stichting De Baan
FLYERS
Advies in het bereiken van onze jongeren commu-
nity Aloha. Dit zijn mensen met een licht verstande-
lijke beperking. (Zie onze website www.aloha-haar-
lem.nl.) Wij willen nieuwe flyers met zo min mogelijk 
tekst, maar wel met een complete heldere informa-
tieoverdracht en een professionele uitstraling.

Thee met Impact
DRUKWERK EN SCHRIJFTALENT 
Wil jij (in ruil voor thee) ons helpen met drukwerk 
voor labels en/of flyers? Of wil jij ons helpen met 
het in de markt zetten van Thee met Impact? Kun jij 
goed schrijven en denk je graag mee over hoe je een 
goed doel onder de aandacht kunt brengen?

De Heimanshof
BEDRIJFSKLEDING
Bedrijfskleding in Heimanshof-huisstijl. De Hei-
manshof organiseert door het hele jaar heen diverse 
educatieve- en belevingsactiviteiten in en rond de 
heemtuin. Voor de herkenbaarheid en als beloning 
voor hun inzet willen we onze vrijwilligers graag 
kleding (T-shirt/fleecejack) geven.

Maatvast
BEDRIJFSFILM
Binnen Maatvast hebben we een lang gekoesterde 
wens tot het maken van een bedrijfsfilm over onze 
prachtige organisatie. We zoeken om die reden een 
organisatie die ons hierin kan helpen. Wat we daar-
voor in ruil kunnen betekenen bespreken we graag.
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Wijkraad Floriande Hoofddorp
WEBSITE EN SOCIAL MEDIA
Wie kan onze wijkraad helpen bij het opzetten en 
inrichten van een goede website en het verzenden 
van berichten (b.v. facebook, nieuwsbrieven, flyers) 
naar de ongeveer 7.000 huishoudens in onze wijk?

Autisme Info Centrum Hoofddorp
FLYERS
In verband met een naamsverandering hebben 
we nieuwe flyers nodig. Wie helpt ons aan nieuwe 
flyers?

NAAMSBEKENDHEID
We willen graag meer naamsbekendheid in de  
Haarlemmermeer. Wie kan ons daar bij helpen?

Mantelzorg & Meer
PR MATERIAAL
Wij zoeken PR materiaal in de breedste zin: Span-
doek, kleine gadgets, vlaggetjes, tasjes (om weg te 
geven met informatie bij vrijwilligers, studenten of 
mantelzorgers) of T-shirts. Alles is welkom om  
Mantelzorg & Meer nog meer bekendheid te geven.

Jeugdland Hoofddorp
FLYERS
Wij zoeken een drukker die drukwerk zoals flyers 
zou willen verzorgen.
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ADVIES & TRAINING

Scouting Rijnlandgroep
KLIM- EN TOKKELKENNIS
Voor een grote eenmalige activiteit zoeken we 
iemand die materiaal heeft voor en kennis heeft 
over klimmen en tokkelen.

Het Cultuurgebouw
KWETSBARE DOELGROEPEN
De kunstdocenten en collega’s van Het Cultuurge-
bouw ontvangen graag een training over kwetsbare 
doelgroepen. Welke kwetsbaarheden zijn er en hoe 
hiermee om te gaan.

Mantelzorg & Meer
BETERE SAMENWERKING
Meekijken hoe ‘mantelzorger en werk’ is geregeld 
binnen andere organisaties. Om zo tot een nog 
betere samenwerking te komen en bekendheid van 
organisaties in de zorg.

WORKSHOPGEVER GEZOCHT
Op zoek naar een organisatie, die een workshop  
met een specialisme kan geven aan mantelzorgers  
en/of vrijwilligers. Denk aan bijv. huishoudelijk
geweld/communicatie.

DIGITALE VAARDIGHEDEN
Vraag aan ICT bedrijf of er uitleg gegeven kan wor-
den aan mantelzorgers en/of vrijwilliger: hoe kan ik 
omgaan met een mobiele telefoon of laptop? Denk 
aan foto’s maken, app verkeer, of e-mail.

Pier K
ONTWIKKELKANSEN ORKEST
De jonge deelnemers van het Talentorkest van  
kunstencentrum Pier K zijn op zoek naar kansen!  
We zoeken tien ondernemers die met ons willen 
nadenken over de toekomst van het orkest. Wie wil 
zich met ons verbinden en meedenken over hoe 
we ons als orkest kunnen ontwikkelen? We nodigen 
deze tien ondernemers uit voor een avond  
waarbij het orkest als tegenprestatie optreedt en 
een Maestro training verzorgt. Kortom: deel je 
kennis als ondernemer en ervaar hoe het is om een 
orkest te dirigeren!

Speel-o-theek De Blokkendoos
WORKSHOP
Het is onze wens om op 24 september 2023 een 
workshop met onze 25-30 vrijwilligers te hebben 
voor of na lunchtijd of in combinatie met.



De zonnebloem afdeling  
Nieuw Vennep Abbenes
EHBO
Wij zoeken iemand die onze vrijwilligers kan trainen 
bij een verkort EHBO programma, zoals bv herken-
nen en handelen bij een hartstilstand.

DEMENTIE
Kun jij ons ondersteunen onze vrijwilligers te trainen 
in het herkennen van dementie en hoe hier mee om 
te gaan bij onze gasten.

Bij de Boshoeve
ISOLATIE
Ik heb (materiaal en) advies nodig om het logeerhuis 
voor zieke kinderen beter te isoleren.

De Heimanshof
BOMENPAD
Help ons bomenpad weer open te krijgen. Ons 
prachtige bomenpad hoog boven de beek in ons bos 
moet gerenoveerd worden, zodat de schoolklassen 
en jeugdige bezoekers er in 2023 weer gebruik van 
kunnen maken. Wie helpt ons met fondswerving en 
juridisch advies?

Stichting PCSOH
FONDSENWERVING VOOR CIRCUS
Fondsen werven, zijn er mensen die ons kunnen 
helpen om fondsen te werven. Ons ontbreekt het 
aan tijd en geld, wie weet met een beetje hulp  
kunnen wij samen leuke dingen voor elkaar krijgen. 
Dit voor een te gek circus voor ouderen dat komt in 
juni 2023.

Maatvast
SCHOLING
Maatvast kent ongeveer 70 medewerkers en 300 
vrijwilligers. Er is behoefte om medewerkers en  
vrijwilligers regelmatig te scholen op specifieke  
onderwerpen die hen kunnen helpen in het dage-
lijkse werk. Wie heeft er voor ons een mooi aanbod 
of wil met ons hierover sparren?

FINANCIEEL RONDKOMEN
Een specifieke vraag voor de gemeente: zoals 
bekend is het in de huidige tijd voor velen lastig om 
financieel rond te komen. Zo ook voor een deel van 
onze medewerkers/vrijwilligers. Verzoek om een 
bijeenkomst te organiseren waarin de gemeente 
aangeeft welke ondersteuningsmogelijkheden er 
zijn vanuit de gemeente.

Down in de Vennep
MISSIE OP PAPIER
We zoeken een bedrijf/personen dat/die ons helpt 
om onze missie, visie en doelen kort en krachtig op 
papier te krijgen.

PROJECTPLAN
Wie kan ons helpen met een concreet projectplan 
om onze doelgroep te bereiken, te weten gezinnen 
met (een) kind(eren) met een lichamelijke en/of 
verstandelijke beperking, diagnose of andere extra’s 
(autisme, hb etc.) en vanuit daar ouderparticipatie op 
te zetten.

STAPPENPLAN
Wie helpt ons met een concreet stappenplan om 
ouderparticipatie op te zetten teneinde ouders te 
betrekken bij onze missie en een klankbord/ont-
moetingsplek te zijn voor ervaringsdeskundigen.

VrijwilligersCentrale 
Haarlemmermeer
WORKSHOP
De VrijwilligersAcademie biedt vrijwilligers en hun 
coördinatoren in Haarlemmermeer de kans om zich 
te ontwikkelen. Heb jij nog een waardevolle work-
shop die je aan kan bieden?

Stichting Prakkie Hoofddorp
ADVIES 
Wij helpen ruim 140 gezinnen binnen de Haarlem-
mermeer die in de verborgen armoede leven en 
verder geen hulp krijgen van soortgelijke instanties. 
Het is steeds lastiger om aan producten te komen 
die wij wekelijks in het pakket kunnen doen die de 
gezinnen komen ophalen. Wie heeft er advies hoe 
wij dit kunnen aanpakken?

Vrijwillig Traineeship - MeerWaarde
WORKSHOP
Workshop op 24 februari 2023 of op 11 mei 2023 van 
19.00 tot 21.00 uur, voor vrijwilligers van 16 tot 27 
jaar. Een onderwerp dat bijdraagt aan de ontwikke-
ling van de Talenten van deze actieve jongeren. We 
hebben b.v. “Smartphone fotografie” en “Omgaan 
met prestatiedruk en keuze stress” al in ons pro-
gramma opgenomen. Heeft u ook een mooi onder-
werp dat jongere vrijwilligers aanspreekt?
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“We gaan ervoor en we doen 
het met elkaar. Dat vind ik 
echt het allerleukste.”

Fotografie: Marcello Geerts - www.hetperfectebedrijfsplaatje.nl
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W ilfred de Bats en Andy Houtkamp hebben zich jarenlang ingezet voor de  
Beursvloer. Wat volgens Andy het meest sociale evenement is wat er bestaat. 
Wilfred, werkzaam bij MeerWaarde, afdeling VrijwilligersCentrale  

Haarlemmermeer, organiseert sinds 2008 de maatschappelijke beursvloer, of nu met de 
nieuwe naam: Het Business & Social Impact Event – Maatschappelijke Beursvloer. Andy 
Houtkamp heeft tien jaar als spreekstalmeester het event aan elkaar mogen praten, wat 
hij altijd een enorme eer vond om te doen. Deze editie van de beursvloer is de laatste voor 
Wilfred, want zij gaat binnenkort met pensioen. Een terugblik… 

Wat is de beursvloer? 
Andy: Bedrijven met goederen worden gekoppeld aan mensen die dat niet hebben. Maar die 
dat wel heel hard nodig hebben. Dan praten we niet over personen, maar over instanties en 
stichtingen. Bijvoorbeeld: Je hebt een tafeltennisclub. Zij hebben een clubhuis dat geschilderd 
moet worden. Ze hebben geen geld voor verf. Dan is er de HEMA. Zij willen graag iets doen 
op sociaal gebied. Zij geven twintig potten verf aan de tafeltennisclub. Vervolgens zegt de 
tafeltennisclub tegen de HEMA: ‘Stuur vijf mensen die bij jullie werken, een avond naar ons 
toe, voor een leuke tafeltennisles.’ 

Wat zijn de ingrediënten voor een goede match? 
Wilfred: Een hele goede duidelijke vraag van een organisatie en niet 26 vragen in één vraag 
proberen te proppen. Het is ook leuk om op te vallen. Denk daarbij aan ludieke dingen, zoals 
paraplu’s waar aan elke balein een vraag hangt. Of dames van de Voedselbank die met knal-
rode schorten liepen met daarop wat voor voedingsmiddelen ze zochten. Maar wat ik ook 
leuk vond, dat organisaties vaak hun doelgroep meenamen. Sommige mensen staan daar zo 
ver vandaan. Nu konden ze meteen zien voor wie ze het doen. Voor bedrijven zijn de matches 
een mooie kans om aan teambuilding te doen. Zo organiseren ze bijvoorbeeld als team iets 
leuks voor de bewoners van het verzorgingstehuis Bornholm. Dat is een mooi stukje team-
building, want je doet het met z’n allen. 

Welke match is je het meest bijgebleven? 
Andy: Ik zal nooit de mensen uit Somalië vergeten. Er woonde een groep Somalische  
vluchtelingen hier in Haarlemmermeer. Ze durfden het haast niet te vragen, maar het zou zo  
prettig zijn als ze één laptopje zouden kunnen krijgen. Hiermee konden ze dan contact met 
het thuisfront hebben. Ik geloof dat we toen vijf laptops geregeld hebben. Dat was prachtig. 
Ze stonden echt met tranen over hun wangen die laptops in ontvangst te nemen. Wij 
maakten echt veel matches, tussen de 100 en 150. Het is niet die geeft een snoepje aan die, 
maar het gaat echt over groot goed. 
Wilfred: Eén keer werd door Van Kalmthout en Van Niel een auto geschonken aan het  
Adamas Inloophuis. Dat was echt groots. Dat was echt een uitzondering. Het kan ook heel 
klein zijn, hè? Ons Tweede Thuis bakt altijd appeltaart als tegenprestatie. Dat vindt ook 
iedereen lekker. 
Andy: We hadden ook de Maatschappelijk Betrokken Ondernemen award voor bedrijven. Die 
wilden ze allemaal best wel hebben. Dat staat natuurlijk hartstikke mooi. Als jij binnenkomt 
bij een bedrijf en op een standaardje staat daar de award van ‘De maatschappelijk betrokken 
ondernemer van het jaar’. 

Hoe kijk je terug op de beursvloer? 
Wilfred: Met heel veel voldoening. En dat ik het met ontzettend veel leuke mensen heb 
kunnen organiseren. Dat heeft mij altijd heel erg blij gemaakt. Ook de sfeer die er hing: We 
gaan ervoor en we doen het met elkaar. Dat vind ik echt het allerleukste.
Andy: Ik heb het tien jaar gedaan en tien jaar met zo goed als dezelfde mensen. Dat zegt 
genoeg. Allemaal vrijwilligers, allemaal mensen met echt goede banen, die daar veel tijd voor 
vrij moesten en wilden maken. Iedereen is gebleven en dat is ook de grote kracht geweest 
van Wilfred. Je durft toch geen nee te zeggen als Wilfred belt. Dat haal je niet in je hoofd. 
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SENIOREN VERENIGING  
HAARLEMMERMEER-NOORD
www.Sv-HN.nl
De Senioren Vereniging Haarlemmermeer-Noord is 
een sprankelende vereniging die een groot aantal 
leden faciliteert om elke week leuke activiteiten te 
beoefenen en zo vereenzaming te voorkomen.

HET CULTUURGEBOUW
www.hetcultuurgebouw.nl
Het Cultuurgebouw is een bijzonder complex van 
voorzieningen in Haarlemmermeer met prachtige 
culturele programma’s. Het Cultuurgebouw wil  
graag dat iedereen zich hier thuis voelt en is er voor  
iedereen in Haarlemmermeer ter verrijking,  
ontmoeting en ontspanning.

HERSENSTICHTING
www.hersenstichting.nl
We zetten al ruim 30 jaar alles op alles voor gezonde 
hersenen voor iedereen. Dat doen we door onder-
zoek en innovaties te financieren, voorlichting te 
geven en het belang van onze hersenen overal op de 
agenda te zetten.

SCOUTING RIJNLANDGROEP
www.scoutingrijnland.nl
Scouting staat voor samen, outdoor, spelen en voor-
al uitdagingen. Bij Scouting besteden kinderen en 
jongeren op een actieve en uitdagende manier hun 
vrije tijd, het liefst zoveel mogelijk buiten.

MAATVAST
www.maatvast.nl
Maatvast verbindt de Haarlemmermeerse samenle-
ving via haar 26 locaties (dorpshuizen, wijkcentra en 
jongerencentra). 

MANTELZORG & MEER
www.mantelzorgenmeer.nl
Mantelzorg & Meer richt zich op een adequate 
ondersteuning van mantelzorgers in de gemeenten 
Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer en Uit-
hoorn, zodat zij in staat zijn de zorg aan hun naaste 
te verlenen zolang zij dit kunnen en wensen.

STOOMGEMAAL HALFWEG
www.stoomgemaalhalfweg.nl
Het Stoomgemaal Halfweg is een historisch wer-
kende stoommachine die een zestal schepaderen 
aandrijft!

ALLIANTIE EENZAAMHEID HAARLEMMERMEER
www.haarlemmermeergemeente.nl/meer-voor-
elkaar/eenzaamheid-wat-kan-jij-doen 
De alliantie samen tegen eenzaamheid Haarlem-
mermeer is een samenwerkingsverband van organi-
saties en bedrijven die zich inzetten voor het voorko-
men en tegengaan van eenzaamheid. 

RIBW KAM
www.ribw-kam.nl
Beschermd wonen en ambulante begeleiding.

DE ZONNEBLOEM 
www.zonnebloem.nl
De Zonnebloem er voor mensen met een lichame-
lijke beperking die dreigen te vereenzamen. De Zon-
nebloem is er voor iedereen vanaf 18 jaar. Voor deze 
mensen wordt gekeken hoe we ze het beste kunnen 
helpen om uit het isolement te komen, door hen te 
bezoeken en activiteiten te organiseren.

HUMANITAS HAARLEMMERMEER 
www.humanitas.nl/afdeling/haarlemmermeer
Humanitas Haarlemmermeer is een van de ruim 80 
afdelingen van de landelijke organisatie Humanitas. 
Onze ruim 100 vrijwilligers zijn er voor alle inwoners 
van de gehele Haarlemmermeer. Onze vrijwilligers 
staan naast de deelnemer, nooit erboven. We helpen 
mensen om zelf de regie over hun leven weer in 
eigen hand te nemen. 

SPEEL-O-THEEK DE BLOKKENDOOS
www.speelotheekhoofddorp.nl
De speel-o-theek leent speelgoed uit aan gezinnen 
en organisaties met kinderen in de leeftijd van 0-10 
jaar en draait volledig op vrijwilligers.

VLUCHTELINGENWERK
www.vluchtelingenwerk.nl
VluchtelingenWerk Nederland is een onafhankelijke, 
breed samengestelde, professionele organisatie die 
zich – op basis van de Universele Verklaring voor 
de Rechten van de Mens en met vele vrijwilligers – 
inzet voor de bescherming van vluchtelingen door 
persoonlijke steun en belangenbehartiging bij hun 
toelating, opvang en maatschappelijke participatie, 
primair in Nederland.
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VETERANEN ONTMOETINGSPLAATS  
HAARLEMMERMEER (VOH)
www.nlveteraneninstituut.nl
Een ontmoetingsplaats voor jonge en oudere  
veteranen, die er voor elkaar zijn. Zowel in  
voor- als in tegenspoed.

ZORGMANEGE HAARLEMMERMEER
www.zorgmanegehoofddorp.nl
Zorgmanege Stal Starro, een stabiele omgeving  
om opnieuw te beginnen.

TOPSPORT HAARLEMMERMEER
www.topsporthaarlemmermeer.nl
Topsport Haarlemmermeer is er voor topsport en 
talent in de regio. Het ‘topsportloket’ ondersteunt 
verenigingen, topsporters, talenten en hun ouders 
met diverse voorzieningen en faciliteiten.

STICHTING DE AANLOOP
www.deaanloop.nl
Stichting De Aanloop verzorgt al sinds eind jaren 
‘60 activiteiten voor mensen met een verstandelijke 
beperking uit de Haarlemmermeer en daarbuiten. 
Met behulp van ongeveer 80 vrijwilligers worden 
wekelijks voor 200 deelnemers van alle leeftijden 
activiteiten georganiseerd op het gebied van sport, 
spel en cultuur.

STICHTING ESPERANZA INLOOPHUIS
www.inloophuisesperanza.nl
Wij zijn een Inloophuis voor kankerpatiënten en  
hun naaste. Ook zijn we er voor partners van  
dementerenden.
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BIJ DE BOSHOEVE
www.bijdeboshoeve.nl
Een warm huis waarbinnen ieder kind, ongeacht 
ziekte en/of beperking, welkom is. Samen 
opgroeien, de sociale integratie krijgt al van jongs 
af aan voetjes in de aarde. 

STICHTING DE BAAN
www.stichtingdebaan.nl
Stichting De Baan heeft een jongeren label Aloha. 
Wij zetten ons in voor het aanbieden van  
eigentijdse activiteiten op het gebied van vrije tijd, 
sport en vakanties. Jongeren met autisme, licht 
verstandelijke beperking en niet aangeboren  
hersenletsel kunnen hierdoor hun sociale netwerk  
versterken, grenzen verleggen en talenten ontdekken.

DE HEIMANSHOF
www.deheimanshof.nl
De Heimanshof is een heemtuin (wildeplantentuin) 
in Hoofddorp, waar jaarlijks ruim 4.000 kinderen 
van de basisschool en vele bezoekers leren over 
en genieten van de inheemse natuur. Met ruim 700 
verschillende soorten planten, struiken, bomen en 
bijbehorende beestjes is het de meest biodiverse 
plek in Haarlemmermeer en omgeving. Een plek om 
te koesteren. 

JEUGDLAND HOOFDDORP
www.jeugdlandhoofddorp.nl 
Jeugdland is een bouw-, speel-, doe- en ontdek-
plek voor kinderen van alle leeftijden. Op het terrein
staan verschillende speeltoestellen die uitdagen en
laten ontdekken. Je kunt er spelen met water, zand,
hout (hutten bouwen). In het clubhuis kan gespeeld,
geknutseld of gelezen worden.

STICHTING PCSOH
www.pcsoh.nl
PCSOH heeft twee zorgcentra: Horizon in Hoofddorp 
en Westerkim in Nieuw-Vennep. Wij bieden wonen, 
zorg en welzijn op maat, vanuit een persoons- 
gerichte benadering.

GGZ INGEEST
www.ggzingeest.nl
GGZ inGeest biedt behandeling en herstel on-
dersteunde zorg aan mensen met psychiatrische 
problematiek.

ENERGIEBANK HAARLEMMERMEER
www.energiebankhaarlemmermeer.nl
Stichting Energiebank Haarlemmermeer helpt 
bewoners met een klein inkomen om energie te 
besparen. De vrijwilligers van de Energiebank  
geven bespaaradvies en plaatsen kosteloos  
energiebesparende producten. 
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MEERWAARDE
www.meerwaarde.nl
MeerWaarde is de welzijnsorganisatie in 
Haarlemmermeer, die ervoor zorgt dat inwoners 
zich wel bevinden, gelukkig voelen. Wij helpen actief 
door dichtbij de mensen te zijn.  

STICHTING PRAKKIE HOOFDDORP
www.prakkiehoofddorp.nl
Stichting Prakkie Hoofddorp helpt mensen uit  
Haarlemmermeer die in “Verborgen Armoede” 
leven. 

WIJKRAAD FLORIANDE HOOFDDORP
www.wijkraadfloriande.nl
Onze wijkraad onderhoudt namens de wijk de 
structurele contacten met de gemeente en 
bewaakt, dat belanghebbenden in een vroeg 
stadium bij de voorbereiding van plannen worden 
betrokken.

STICHTING MEERGROEN
www.stichtingmeergroen.nl
Stichting MEERGroen gaat voor een wereld die in 
balans is met het ons omringende ecosysteem. 
Daarbij willen we niet kosten en rendement leidend 
laten zijn, maar ecologisch evenwicht en plezier in 
het samen creëren van een groenere wereld.

FRIEND4FRIEND
www.friend4friend.nl
Friend4friend koppelt jonge Nieuwkomers aan 
jonge Nederlanders, leeftijd 16-27 jaar. Wij werven, 
matchen en begeleiden jongeren gedurende het 
halfjaar dat ze meedoen. 

DOWN IN DE VENNEP
www.facebook.com/downindevennep
Down in de Vennep is een burgerinitiatief van vier 
moeders die aanhaken bij bestaande organisaties 
teneinde inclusie te bevorderen voor alle kinderen 
uit de Haarlemmermeer met/zonder beperking, 
diagnose of andere extra’s. Door middel van 
inclusie-evenementen met een thema worden 
kinderen en hun gezinnen/verzorgers uitgenodigd 
om samen plezier te maken hetzij door spelen, 
sporten of andere activiteiten.

AUTISME INFO CENTRUM HOOFDDORP
www.autisme.nl
Het Autisme Info Centrum Hoofddorp is onderdeel 
van de Nederlandse Vereniging voor Autisme en 
werkt met vrijwilligers die allemaal ervarings-
deskundige zijn. Zij bieden informatie en een 
luisterend oor aan mensen die te maken hebben 
met autisme. Mensen die zelf de diagnose hebben, 
hun gezins- en familieleden maar bijvoorbeeld 
ook werkgevers of leerkrachten.

MEERWINKEL
www.meerwinkel.nl 
De Meerwinkel geeft boeken, kleding, huisinrichting 
alles wat een mens nodig heeft een tweede leven. 
Duurzaamheid is belangrijk.

THEE MET IMPACT 
www.theemetimpact.nl
Dat is andere thee! Wij maken vol passie en lief-
de heerlijke biologische theeën voor particulieren 
en bedrijven, met aandacht voor mens en milieu. 
Zonder troep dus, maar met kansen! Want stiekem 
draait het om onze thee makers. Wij kijken naar wat 
mensen (met bijv. afstand tot de arbeidsmarkt) wél 
kunnen en bieden onze makers daarbij de juiste 
begeleiding en training die hen in staat stellen 
zichzelf te ontwikkelen...

COMMUNITY SCHOOL
www.communityschool.nl
Communityschool In de Breedte wordt gevormd 
door basisscholen De Brandaris en Klavertje 
Vier en SKH Kindcentrum Mirakels. Met z’n drieën 
zijn we gevestigd in ‘In de Breedte’, ons gebouw in 
Floriande-Zuid. Een bruisende, veilige en 
uitdagende plek waar iedereen welkom is: we zijn 
er voor kinderen, ouders en de buurt. Binnen de 
Community school zijn we alle drie onszelf, maar 
kunnen we meer bieden door school, opvang, thuis 
en vrije tijd met elkaar te verbinden. Zo voorzien we 
kinderen van 0 tot 13 jaar van een stevige en brede 
basis. Klaar voor de toekomst. Alleen ga je misschien 
sneller, op de Community school kom je verder! 
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HC NIEUWS
www.hcnieuws.nl 
Het nieuwsblad voor de gehele Haarlemmermeer, 
dat wekelijks verschijnt huis aan huis. 

COPY PARTNERS
www.copypartners.nl 
Wij zijn CopyPartners, een meer dan ervaren partner 
om jouw naamsbekendheid te vergroten door  
middel van promotionele producten en diensten. 
Wij zijn enthousiast, open en de verbindende factor 
tussen jou, jouw medewerkers en klanten.

HEELHAARLEMMERMEER
www.heelhaarlemmermeer.nl 
Binnen de gemeente Haarlemmermeer zijn talloze 
duurzame initiatieven te vinden, zowel op groen als 
sociaal vlak. Maar vaak zijn dit nog kleine, beginnen-
de initiatieven met relatief weinig bekendheid. En dat 
terwijl de ambities en noodzaak voor verduurzaming 
van onze samenleving groot zijn. HeelHaarlemmer-
meer biedt een podium aan deze sociale en groene 
duurzame initiatieven. 

NOVITARIUS
www.novitarius.nl 
Novitarius is een eigentijds, ervaren en
maatschappelijk bewogen team van notarissen met 
enthousiaste mensen, die kwaliteit en  
dienstverlening niet als iets bijzonders, maar als 
vanzelfsprekend beschouwen.

MEEREHBO
www.facebook.com/meerEHBO 
Leveren van EHBO- en reanimatiediensten en  
materialen. Denk aan EHBO dienst voor  
evenementen, verbandtrommels en -tassen (ook 
BHV), cursussen EHBO en EHBO aan kinderen  
(voor gastouders, nanny’s en kinderdagverblijven),  
Reanimatietrainingen, AED’s etc. aan zowel  
particulieren als bedrijven.

MARCELLO GEERTS FOTOGRAFIE
www.hetperfectebedrijfsplaatje.nl
De meeste spetterende fotostudio voor  
TeamBuilding Event ‘Het Perfecte Bedrijfsplaatje’,  
de manier om te bouwen aan jouw bedrijf!

SPORT&LIFE MAGAZINES
www.sportenlife.nl
Glossy Sport & Lifestyle magazines en online  
communicatieplatform voor (semi) overheden, top-, 
en breedtesport instanties, sportbonden, onderwijs-, 
zorg,- en welzijnsinstanties en het bedrijfsleven. 

COMPRA BV
www.compra.nl
Wij helpen ondernemers met hun online zakendoen. 
Van websites en domeinen tot marketing en  
strategie.

LAPRO
Wij leveren verkoopondersteuning voor bedrijven.

  DEELNEMENDE BEDRIJVEN



3ICT
www.3ict.nl
Uw partner voor professionele, betrouwbare en 
flexibele ICT oplossingen.

ZORGMANEGE HAARLEMMERMEER
www.zorgmanegehoofddorp.nl
Zorgmanege Stal Starro, een stabiele warme  
omgeving om opnieuw te beginnen. Wij bieden  
tijdens dit event aan dat als je met je doelgroep bij 
ons langskomt dat wij zorgen voor een kopje koffie 
met appelgebak. Daarnaast kunnen wij ook  
paardentraining geven aan uw vrijwilligers(coachen).

VELDHUIS MEDIA
www.veldhuis.nl
Bij Veldhuis Media begrijpen we als geen ander dat je 
jouw grafische producten liever gisteren dan  
vandaag in huis wilt hebben.

REDFOXBLUE
www.redfoxblue.nl
RedFoxBlue helpt bedrijven naar duurzaam  
commercieel succes met consultancy, training en 
coaching op het gebied van marketing en sales.

DJYM OUTDOOR
www.djym.nl/djym-outdoor
DJYM Outdoor is het buitensport bedrijf van de 
Haarlemmermeer (binnenkort zelfs overdekt!). Wij 
helpen klanten op hun eigen niveau fitter worden 
door middel van kracht- en conditietraining. 

EXPO GREATER AMSTERDAM
www.expogreateramsterdam.nl
Verrassend – dat is een woord dat in EXPO Greater 
Amsterdam vaak valt. Deze exclusieve locatie met 
een industriële uitstraling nabij Schiphol Airport en 
Amsterdam is met een vloeroppervlakte van  
24.000 m2 geschikt voor alle soorten beurzen en 
evenementen. Het voorste gedeelte van de  
locatie is uitermate geschikt voor congressen tot 
350 personen en tegelijkertijd gemakkelijk uit te 
breiden voor grotere groepen.

LIONSCLUB HAARLEMMERMEER-RINGVAART
www.lionsclub-hr.nl
Een vriendengroep (vallend onder een wereldwijd 
actief netwerk) die via allerlei vormen van  
samenwerking een bijdrage wil leveren aan  
maatschappelijke doelen.
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MEERLANDEN
www.meerlanden.nl 
Meerlanden is een maatschappelijke en innovatieve 
onderneming die op inclusieve en vooruitstrevende 
wijze producten, afval- en grondstoffen inzamelt, 
verwerkt, hergebruikt en recyclet (Re-use, Re-pair, 
Re-cycle). Daarnaast leveren we energie en warmte, 
en zetten we ons continu in voor een schone, hele 
en veilige openbare ruimte.

RABOBANK
www.rabobank.nl 
Als impactfinancier werken we wereldwijd aan 
blijvende positieve verandering: economisch, sociaal 
én ecologisch. Ieder mens verdient kansen. Om te 
groeien, zich te ontwikkelen en te werken aan een 
betere toekomst. Daarom investeren wij in 
organisaties die kwetsbare mensen perspectief 
bieden. Wat je niet alleen kan, bereik je samen wél.

JM SERVICE
Klein bedrijfje in het reinigen van interieur en 
exterieur van auto’s en voertuigen.

ZET-UP
www.zet-up.nl
Zet-up is een maatschappelijk verantwoordelijke 
onderneming die zich bezig houdt met de 
bemiddeling, werving en selectie van kandidaten 
met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hierbij staat 
voor ons de juiste match tussen het bedrijf en de 
kandidaat voorop en vinden wij het belangrijk dat 
er een duurzame relatie gevormd wordt.



 M
A

A
TSCH

A
P

P
ELIJK

E 

B
EU

R
SV

LO
ER

6
oktober



30

M
A

A
TS

CH
A

P
P

EL
IJK

E 

B
EU

R
SV

LO
ER

6
oktober

Vind elkaar
H elkaarHaarlemmermeervoor

vragen staat vrij

helpen maakt blij

www.haarlemmermeervoorelkaar.nl

Wil je iemand helpen of kun je
juist wat hulp gebruiken?

Vind elkaar op
Haarlemmermeervoorelkaar

MW_Maatjesflyer AchterHIRES.pdf   1   23-04-18   12:34

Inloopspreekuur
Maandag tot en met vrijdag van 10:00 – 12:30 uur.

De bemiddelingsconsulent helpt je graag.

Dokter Van Dorstenstraat 1

2132 JR  Hoofddorp

023 - 569 88 70

info@haarlemmermeervoorelkaar.nl
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Zelf, samen, sterker!

Als ondernemer heeft u er baat bij dat uw medewerkers goed in hun vel zitten. Vitaliteit 
maakt bedrijven toekomstbestendig en gelukkige medewerkers zijn het uithangbord van 
een organisatie. Veel organisaties hebben een vitaliteitsprogramma waarbij aandacht is 
voor duurzame inzetbaarheid en werkplezier. In de optiek van MeerWaarde reikt vitaliteit 
van medewerkers verder dan dat. 

Uw medewerkers kunnen in een moeilijke fase van hun leven zitten, bijvoorbeeld door 
een scheiding, geldproblemen, ziekte of het overlijden van een gezinslid of kinderen 
met leerachterstanden. Ongeveer een derde van alle werkgevers heeft medewerkers 
met grote geldzorgen. Medewerkers die mantelzorgen, hebben bijna twee keer zoveel 
mentale klachten als hun collega’s. Deze issues leiden tot minder arbeidsproductiviteit 
door concentratieverlies en ziekteverzuim. Bij MeerWaarde kunnen uw medewerkers 
met hun zorgen terecht. Wij helpen hen op weg met agogische begeleiding opdat uw 
medewerkers weer grip op hun leven krijgen. 

U kunt, op uw beurt, met uw organisatie een bijdrage leveren aan een samenleving 
waarin iedereen meedoet en meetelt. Betrokken ondernemen rondom maatschappelijke 
thema’s kunt u op verschillende manieren doen: met mensen, middelen, massa, media en 
munten. Wij noemen dat de 5 M’s. Welke M, welke maatschappelijke betrokkenheid past 
bij u? We gaan daarover graag met u in gesprek. 

Neem contact met ons op om te kijken hoe u maatschappelijke betrokkenheid in en 
voor uw organisatie kunt inzetten. En hoe we in gezamenlijkheid kunnen werken aan het 
welbevinden van uw medewerkers. 

Stuur een e-mail naar informatie@meerwaarde.nl of bel 023 - 569 88 88 en vraag naar 
Liselot Huisman. 

MeerWaarde
Dokter Van Dorstenstraat 1
2132 JR  Hoofddorp
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Vledderveld 7  I  2151 JS Nieuw-Vennep  I  06-2075 0001
www.frederiquehermie.nl  I  info@frederiquehermie.nl
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•  Vrijwilligersacademie; een breed scholingsaanbod
•  Maatschappelijke beursvloer; het koppelen van   
 bedrijfsleven en (maatschappelijke) organisaties
•  NLDOET; de grootste vrijwilligersactie van Nederland
•  Werknemersvrijwilligerswerk; het stimuleren van   
 bedrijven om hun werknemers vrijwilligerswerk te   
 laten doen
•  Vrijwilligerswaardering; het jaarlijks in het zonnetje   
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