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Aanmelden
Meld je aan voor 27 oktober via 
www.meerwaarde.nl/socialimpact

Opmerkingen, ideeën of vragen?
socialimpact@meerwaarde.nl 
023 - 569 88 71

Een kans om jouw medewerkers hun 
talent, kennis, hart of handen in te 
laten zetten voor een socialere 
samenleving.

Door jouw steun kunnen maatschap-
pelijke organisaties nog méér impact 
maken voor mensen die het moeilijk 
hebben.

Een unieke gelegenheid om jouw 
netwerk met maatschappelijke 
organisaties en sociale ondernemingen 
uit te breiden.

Bijdrage leveren vanuit de markt op 
steeds urgentere maatschappelijke 
vraagstukken zoals eenzaamheid, 
schulden of een tekort 
aan vrijwilligers.

Bijdragen aan de Global Goals van 
de Verenigde Naties door samen te 
werken met ideële organisaties.

Meer nieuwe vrijwilligers uit het 
bedrijfsleven.

Uitbreiding van jouw netwerk.

Kennis en kunde van het bedrijfsleven 
dat zich inzet voor jouw specifi eke 
vraagstuk.

Werk samen met bedrijven en draag bij 
aan de Global Goals van de Verenigde 
Naties, oftewel ‘het businessplan voor 
een betere wereld’.

Vitamine A van Aandacht voor jouw 
doelgroep.

Goed voorbereid 
Meld je aan voor een workshop ter 
voorbereiding. In de workshop ‘hoe 
anders denken geld oplevert’ leer je 
een goede pitch te geven en met een 
interessante tegenprestatie te komen. 
Lees verder op www.meerwaarde.nl/
socialimpact.

We hebben elkaar hard nodig. Op www.haarlemmermeervoorelkaar.nl vind je 
een aanbod van hulpvragen en hulpaanbieders in Haarlemmermeer. Wil jij graag 
vrijwillig iets voor een ander betekenen of kan jij wel een helpende hand gebruiken, 
neem dan een kijkje op de website of maak een afspraak op ons spreekuur (ma-vr 
10:00-13:00 uur) 023 - 569 88 70. Hieronder alvast een greep uit vraag en aanbod.

MeerRadio zoekt Redacteur
Ben jij nieuwsgierig, doelbewust, objectief en positief? Vind je het leuk om bovenop het 
lokale en regionale nieuws te zitten? Vrijwilligersorganisatie MeerRadio is op zoek naar 
een redacteur. Zodat de diverse radioprogramma’s goed gevuld met nieuws, cultuur 
en entertainment aangeboden kunnen worden aan de luisteraars in Haarlemmermeer.

Spelmaatje gezocht
Vind jij backgammon ook zo leuk? Bij Stichting PCSOH, een laagdrempelige 
dagbesteding voor ouderen, zoeken ze voor een van de bezoekers iemand die 
backgammon met hem kan spelen. Als je het spel niet kent, kan deze meneer 
het je leren. Heb je tijd op maandag van 10:00 uur tot 12:00 uur?

Het Oogcafé zoekt inspiratie 
Wil jij meehelpen om het workshopaanbod voor Het Oogcafé neer te zetten? Het 
Oogcafé is een laagdrempelige ontmoetingsplek voor mensen met een visuele 
beperking, hun naasten, vrienden, mantelzorgers en geïnteresseerden in visuele 
problematiek. Deze vrijwilligersvacature is speciaal voor jongeren (16-27 jaar) die 
meedoen aan het Vrijwillig Traineeship. 

Taalcoach gezocht
Ben je goed in taal, heb je interesse in andere culturen en beschik je over een beetje 
geduld? Bij Vluchtelingenwerk Haarlemmermeer kan je aan de slag als taalcoach. 
Dat is een vrijwilliger die een anderstalige inwoner helpt bij het leren van de 
Nederlandse taal, vooral door het spreken te oefenen.

Save the date
Business & Social Impact Event

Voor bedrijven 

Donderdagmiddag 18 november organiseert 
MeerWaarde het tweede Business & Social Impact 
Event. Het event waar zakelijk Haarlemmermeer en 
maatschappelijke organisaties in onze gemeente 
elkaar ontmoeten en zich aan elkaar verbinden. Daar 
waar mooie en bijzondere matches tot stand komen 
op de Maatschappelijke Beursvloer.

VRIJWILLIGERS
vraag & aanbod
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Bij MeerWaarde kun je 

terecht voor al je vragen over 

welzijn, wonen, zorg en vrije tijd. 

Hoofdkantoor:
Dokter Van Dorstenstraat 1

2132 JR  Hoofddorp 

023 – 569 88 88

informatie@meerwaarde.nl

www.meerwaarde.nl

Contact


