
“Kies voor lokaal. Dat is goed voor 
de economie, werkgelegenheid 
én levendige winkelstraten en 

bedrijventerreinen. Door hierin met 
MeerWaarde op te trekken, maken 

we samen impact.” 

Help lokale 
ondernemers én 

hun medewerkers 
door de 

coronacrisis

De regio Groot-Amsterdam, waar Haarlemmermeer onder valt, wordt 
economisch hard geraakt door de coronacrisis. Volgens het UWV is het 
een van de regio’s in Nederland die het zwaarst getroffen wordt qua 
werkgelegenheid. Denk aan de duizenden banen die in de luchtvaart 
verdwijnen, maar ook dienstverleners en horecabedrijven die als 
gevolg van de coronamaatregelen het hoofd niet meer boven water 
kunnen houden. 

Gelukkig hebben gemeenten en sociale partners, UWV en private 
partijen al in het begin van de crisis een Regionaal Werkcentrum 
geopend. Dit centrum verbindt werkgevers die geen werk meer 
hebben voor hun medewerkers met werkgevers die juist hard op zoek 
zijn naar personeel. Vraag en aanbod in de arbeidsmarkt worden zo 
snel bij elkaar gebracht.

Maar wat kunnen wij in Haarlemmermeer nog meer doen om te zorgen 
dat ook onze ondernemers zelf de crisis overleven? Het antwoord op 
deze vraag is simpel én duidelijk: Koop lokaal!

Consumenten én bedrijven in Haarlemmermeer kunnen nu het 
verschil maken door bij de aankoop van producten en diensten 
te kiezen voor een lokale ondernemer. Door dit massaal te doen 
verkleinen we de kans dat deze, vaak kleinere bedrijven die bijna 
geen buffer hebben, over de kop gaan. En mensen uit onze buurt en 
familieleden of partners van onze medewerkers die daar hun brood 
verdienen, op straat komen te staan. Een onwenselijke situatie die we 
koste wat het kost moeten voorkomen. 

Dus ‘Koop lokaal’ en help mee om persoonlijk leed, faillissementen 
en de verdere opmars van spook-winkelstraten en –kantoorpanden te 
voorkomen! Door meer in onze lokale economie te investeren zorgen 
we voor elkaar en vormen we samen een vangnet voor de kwetsbaren 
in deze coronatijd.

En sluit aan bij MeerWaarde en andere maatschappelijke organisaties.
Door onze krachten te bundelen kunnen we de strijd aan tegen de 
economische en maatschappelijke impact van de crisis. 
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