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Stacks bijbanenproject: 
voor als je iets extra’s  
wilt verdienen
Jongeren 13 – 17 jaar
Het bijbanenproject Stacks begeleidt je in 
het zoeken en houden van een bijbaan. 
Wat komt hier allemaal bij kijken? Welke 
verplichtingen ga je aan en welke zelfdisci-
pline is er nodig? Jouw zelfvertrouwen neemt 
toe doordat je resultaat haalt uit je werk en 
ontdekt wat je talenten zijn.

Aanmelden
Mirjam Luyten, 06 - 21 55 62 43
Iliass Marghich, 06 - 35 49 70 06
stacks@meerwaarde.nl

Track the Talent: ontdek  
wat je in je mars hebt
Jongeren 16 – 23 jaar
Door het programma Track the Talent (TtT) 
weet je beter wat je leuk vindt en wat voor 
opleiding of werk je wilt gaan doen.
Weinig motivatie voor school of weet je niet 
welke opleiding je wilt volgen? Geen plannen 
voor je toekomst? Dan is Track the Talent iets 
voor jou! In een programma van twaalf weken 
maak je kennis met verschillende mensen uit 
het bedrijfsleven. Zij vertellen over hun werk 
en hoe zij op hun plek terecht zijn gekomen. 
Dat is niet alleen inspirerend, je hoort en leert 
meteen van alles over solliciteren, commu-
niceren en werken in de praktijk. Daar kun jij 
je voordeel meedoen en zo je kansen op de 
arbeidsmarkt vergroten. Waarschijnlijk weet je 
na die twaalf weken wèl wat je wilt worden!

Aanmelden
Rachelle Paalvast, 06 – 24 13 98 45  
Simone Duin, 06 – 37 65 62 46
trackthetalent@meerwaarde.nl

Begeleiding: stappen  
zetten in jouw loopbaan
Jongeren 16 – 23 jaar
Heb je vragen of problemen op school of op 
je werk waar je zelf niet uitkomt? Ook niet 
door te praten met je ouders of je vrienden? 
Dan kun je bij ons terecht voor informatie, 
advies of begeleiding. 
Waar kunnen we je bij helpen?
  Je denkt erover om met je opleiding te  

stoppen.
  Je wilt wat anders gaan doen, maar je weet 

niet wat.
  Je hebt geen baan en weet niet wat je wilt 

gaan doen.
  Je solliciteert je suf, maar je wordt niet aan-

genomen omdat je niet de juiste papieren 
hebt.

  Je hebt het niet naar je zin op je werk, maar 
weet niet hoe je daarover kan praten.

We geven advies en begeleiding totdat je weer 
zelf verder kunt met je loopbaan. Hoe vaak je 
bij ons langskomt, bepalen we samen met jou. 
Vaak is een paar gesprekken voldoende.

Contact
Neem contact op met jouw PlusPunt. 
Kijk op www.meerwaarde.nl/pluspunten
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Banenmarkt: zo kom je  
aan een leuke job
Jongeren 16 – 23 jaar
Op de banenmarkten die wij organiseren 
kom je in contact met bedrijven en organisa-
ties die op zoek zijn naar jongeren zoals jij.
Je bent op zoek naar een baan, vakantiebaan 
of bijbaan. Maar waar begin je? Hoe kom je in 
contact met bedrijven en organisaties die op 
zoek zijn naar mensen? En hoe kun je je het 
beste presenteren?
We merken dat veel jongeren het niet altijd 
gemakkelijk vinden om op eigen houtje op 
zoek te gaan en zichzelf te presenteren bij een 
bedrijf of een uitzendbureau. Daarom orga-
niseren we, samen met het JIP, de Bibliotheek 
Haarlemmermeer en het CJG, regelmatig een 
banenmarkt. Hier kun je in contact komen met 
bedrijven, organisaties en uitzendbureaus. Zij 
zijn op zoek naar jongeren die bij hen willen 
werken. De perfecte kans om jouw droom-
baan, vakantiejob of bijbaan te vinden.

Contact
Neem contact op met ons PlusPunt.
Kijk op www.meerwaarde.nl/pluspunten

MatchMentor: is overleggen 
met je eigen coach
Jongeren 16 – 23 jaar
Met een mentor kun je overleggen over 
zaken die voor jou belangrijk zijn. 
Met hem of haar kun je sparren over je 
schoolzaken, of werk, maar ook over thuis en 
vrije tijd. In ieder geval praten jullie over zaken 
waar jij het over wilt hebben, want het gaat om 
jou en om jouw toekomst.
De mentor is geen hulpverlener maar iemand 
die minimaal twee jaar ouder is en in Haarlem-
mermeer woont en/of werkt. De mentor heeft 
zich opgegeven omdat hij/zij het fijn vindt 
om jongeren vooruit te helpen. De mentor 
wordt door ons getraind, zodat ze jou zo goed 
mogelijk kunnen begeleiden. Jij geeft altijd 
toestemming aan de mentor als de vertrou-
welijke informatie tussen jullie met iemand 
anders wordt gedeeld.

Aanmelden
Mustapha el Moumene, 06 - 15 86 81 19
matchmentor@meerwaarde.nl

Begeleiding: werk  
maken van werk
Volwassenen 23 +
Werk vinden en houden is niet altijd even 
gemakkelijk. Bij het nadenken over een vol-
gende stap in uw loopbaan helpen wij graag!
Bent u toe aan een volgende stap in uw loop-
baan? Wilt u op zoek naar een (nieuwe) baan, 
of juist nadenken over om- en bijscholing? 
Dan kunt u bij ons terecht voor informatie, 
advies of begeleiding. 
Waar kunnen we u bij helpen?
  Vervelende sfeer op het werk.
  Om- en bijscholing voor ander werk.
  Wat zijn uw talenten en interesses?
  Welke stappen kunt u zetten om een nieu-

we baan te vinden?
  Wie kan u helpen bij het vinden van ander 

werk?
  Sollicitatietips en -training.

Bij dit soort vragen geven we u advies en kun-
nen we helpen bij het vinden van een goede 
training, opleiding of andere hulp om een vol-
gende stap te kunnen zetten. Zodat u daarna 
weer zelf verder kunt werken aan uw loop-
baan. Vaak is een paar gesprekken voldoende 
om verder te kunnen.

Contact
Neem contact op met ons PlusPunt. 
Kijk op www.meerwaarde.nl/pluspunten

Participatieplaats:  
wennen aan werk
Volwassenen 23 +
Op tijd op het werk komen, omgaan met col-
lega’s. Overweg kunnen met een computer 
en met z’n allen lunchen in de kantine; dat 
is soms best even wennen, zeker voor wie 
al een tijdje zonder werk zit. Als u dan weer 
aan de slag gaat, kan het moeilijk zijn om uw 
draai weer te vinden.
Dan is het goed om te weten dat er ‘partici-
patieplaatsen’ zijn; dat zijn werkplekken waar 
u werkervaring kunt opdoen en weer in het rit-
me van het werkende leven kan komen. Waar 
mensen begrijpen dat u niet 123 alles kunt en 
waar u de tijd krijgt om nieuwe dingen te leren.
MeerWaarde begeleidt inwoners uit Haarlem-
mermeer naar zo’n participatieplaats en ook 
tijdens het wennen aan het werken op zo’n 
plek. Die participatieplaats kan bij verschil-
lende werkgevers zijn. We werken daarvoor 
samen met veel bedrijven en organisaties in 
de regio.

Meer weten?
023 - 569 88 77 
participatie@meerwaarde.nl
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Participatiecursus:  
de Nederlandse taal  
leren en meer
Volwassenen 23 +
Als je Nederlands begrijpt en spreekt kun 
je makkelijker praten met de buren, de 
huisarts en de juf of meester op school van 
je kind. De beheersing van de Nederlandse 
taal is ook belangrijk om kans te maken op 
een baan. Net als kunnen omgaan met een 
computer en begrijpen hoe internet werkt.
Wij organiseren diverse cursussen waarin u de 
taal kunt leren en andere belangrijke dingen 
leert, zoals omgaan met de computer en 
solliciteren. Daarmee wordt het makkelijker 
om mee te doen in de Haarlemmermeerse 
samenleving. De cursus sluit aan bij wat u al 
weet van de Nederlandse taal. U krijgt les-
materiaal dat u helpt bij wat u nog wilt leren. 
U krijgt les van een gediplomeerde docent en 
hulp van vrijwilligers, bijvoorbeeld bij het  
oefenen van de taal en het maken van huis-
werk. Door mee te doen aan deze cursussen 
went u sneller aan uw leven in Nederland. 
U maakt makkelijker contact met mensen 
omdat u de taal beter spreekt. Boodschappen 
doen, de huisarts bezoeken of contact op-
nemen met een bedrijf of instantie durft u na 
de cursus zelf te doen, omdat u kunt uitleg-
gen waarvoor u belt of langs komt. Genoeg 
redenen om mee te doen!

Contact 
023 - 569 88 77
participatie@meerwaarde.nl

Het Taalhuis: waar  
leer je het beste
Volwassenen 23 +
MeerWaarde is partner in het Taalhuis. Het 
Taalhuis is een plek waar volwassenen beter 
kunnen leren lezen, schrijven, rekenen en 
omgaan met de computer. Bezoekers kun-
nen cursussen volgen en worden indien no-
dig doorverwezen naar andere instellingen. 
Het Taalhuis kijkt wat het beste bij u past. Zo 
kunt u een cursus Nederlands bij het ROC 
van Amsterdam volgen, aan de slag met een 
taalvrijwilliger of aansluiten bij een taalcursus 
van MeerWaarde. Het Taalhuis is gevestigd in 
de Bibliotheek Haarlemmermeer  
(Hoofddorp-Centrale).
Het Taalhuis is een samenwerking opgezet 
door de Gemeente Haarlemmermeer, het 
ROC van Amsterdam, het Nova College, 
MeerWaarde, Vluchtelingenwerk, het Spaarne 
Gasthuis en de Bibliotheek Haarlemmermeer, 
samen met vele professionals en vrijwilligers.

Openingstijden Taalhuis
Maandag: 10:00 - 14:00 uur
Dinsdag:  10:00 - 14:00 uur
Woensdag: 16:00 - 20:00 uur

Meer weten?
023 - 569 88 77
participatie@meerwaarde.nl

“Door met 
jongeren te 

sporten, kwam 
ik in contact met 

deze jongen. 
Nu volgt hij een 

opleiding”
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VrijwilligersAcademie: ook 
als vrijwilliger blijf je leren
Vrijwilligers
De VrijwilligersAcademie Haarlemmermeer 
verzorgt trainingen, workshops en cursussen 
voor vrijwilligers die bij een maatschappelij-
ke organisatie werken in onze gemeente. 
De VrijwilligersAcademie is er voor alle vrij-
willigers in Haarlemmermeer. Daarnaast zijn 
er trainingen en bijeenkomsten voor vrijwilli-
gerscoördinatoren. Deze richten zich op het 
versterken van vrijwilligerswerk binnen een 
organisatie. Hier zijn ook professionals van 
harte welkom.
Vrijwilligers kunnen kennis delen en halen. 
Dat komt niet alleen ten goede aan het 
vrijwilligerswerk, maar is ook goed voor per-
soonlijke groei en ontwikkeling. De trainingen, 
workshops en cursussen die we aanbieden zijn 
kosteloos voor vrijwilligers. Onderwerpen die 
zoal aan bod komen:
  Werken met vrijwilligers /  

vrijwilligerscoördinatie.
  Omgaan met en coaching van specifieke 

doelgroepen.
  Bestuur en management.
  Computer en internet.
  Fondswerving en sponsoring.
  Persoonlijke vorming.
  PR en communicatie.

Meer weten?
Neem contact op met de Vrijwilligerscentrale 
Haarlemmermeer, 023 - 569 88 71, 
vrijwilligersacademie@meerwaarde.nl. 
Of kijk op www.vchaarlemmermeer.nl/
vrijwilligers-academie

Scholing verzorgen?
Geeft uw organisatie cursussen, trainingen 
of bijeenkomsten en heeft u een aantal 
plekken beschikbaar die ook openstaan voor 
vrijwilligers van buitenaf? Neem dan contact 
met ons op. 

Haarlemmermeer voor 
Elkaar.nl: vrijwilliger of 
maatje vinden of worden
Alle inwoners
Op www.haarlemmermeervoorelkaar.nl  
staan vraag en aanbod voor al het vrijwilligers-
werk bij u in de buurt handig bij elkaar.
Iedereen kan af en toe een handje extra 
gebruiken. Een klusje in huis of tuin, hulp 
met de boodschappen of vervoer, samen een 
gezellig uitje maken of sportief bezig zijn met 
een maatje. Op www.haarlemmermeervoorel-
kaar.nl ziet u in één oogopslag wie bij u in de 
buurt kan helpen of iemand zoekt. U vindt 
de vacaturebank met vrijwilligersvacatures 
van organisaties, individuele hulpvragen én 
aanbod van particulieren. 

Hoe werkt het?
Ga naar www.haarlemmermeervoorelkaar.nl 
en maak direct gratis een profiel aan. Geef 
aan wat u zoekt of waar u iemand mee kunt 
helpen. Kom eenvoudig met elkaar in contact. 
Heeft u geen computer of wilt u graag onder-
steuning? Dan staan onze bemiddelings- 
consulenten vijf ochtenden in de week voor u 
klaar om u persoonlijk te begeleiden. Dit  
kan van maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 
12:30 uur op Dokter Van Dorstenstraat 1 in  
Hoofddorp.

Contact
023 - 569 88 70
info@haarlemmermeervoorelkaar.nl

“Mijn wereld is 
groter geworden 

door mijn 
vrijwilligerswerk”
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Vindt u in deze folder geen antwoord op uw 
vraag of passend aanbod? Neem contact met 
ons op. Wellicht kunnen we u toch verder 
helpen of doorverwijzen. 
023 – 569 88 88, info@meerwaarde.nl,  
www.meerwaarde.nl/pluspunten

Wijkleerbedrijf: deelnemers 
bieden hulp bij mensen thuis
Inwoners 23 + 
In het Wijkleerbedrijf krijgen buurtbewoners, 
die wat extra hulp kunnen gebruiken, onder-
steuning van mensen die nu een uitkering 
hebben en opgeleid worden om informele 
zorg te verlenen.
Inwoners worden door de studenten geholpen 
met allerlei kleine activiteiten:
  Activiteiten binnenshuis zoals een spelletje 

doen, de krant voorlezen, samen maaltijd 
voorbereiden en koken. 

  Activiteiten buitenshuis bijvoorbeeld 
boodschappen doen, samen een wandeling 
maken of de hond uitlaten. 

  Licht huishoudelijk werk denk aan afwassen, 
schoonmaken, wassen, strijken, bed opma-
ken, en planten water geven.

MeerWaarde werkt in het Wijkleerbedrijf  
samen met Amstelring, Calibris Advies,  
Nova College, Pract’s Oefenpraktijk en ge-
meente Haarlemmermeer en vindt plaats in  
Hoofddorp in de wijken Overbos en Bornholm.

Meer weten?
Overbos: Mary van der Drift, 06 – 45 00 70 85
Bornholm: Nathalie Beltman, 06 – 37 57 06 34
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MeerWaarde Welzijn
023 - 569 88 88
info@meerwaarde.nl 
Dokter Van Dorstenstraat 1, 2132 JR Hoofddorp
Postbus 429, 2130 AK Hoofddorp  
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