Geen zorgen: u
mag (tijdelijk)
vrijwilligerswerk
doen met behoud
van uitkering

Wilt u meer informatie?
Of wilt u zich aanmelden?
U kunt met twee personen contact
opnemen over het project Kans-Rijk:

MEE & de Wering
Regio Noord-Kennemerland
www.meewering.nl/kans-rijk

1. Bel of mail uw klantmanager van
Halte Werk.
2. Bel of mail Peter Starreveld,
projectmedewerker bij
MEE & de Wering
06 - 14 93 26 81
P.Starreveld@meewering.nl

Kans-Rijk is een pilotproject van
MEE & de Wering en Halte Werk.
Het doel is om mensen in een
uitkeringssituatie (met een grote
afstand tot de arbeidsmarkt) de kans
te bieden om via een vrijwilligersbaan
weer mee te doen in onze samenleving.

Kans-Rijk
Iedereen verdient een kans!

Op zoek naar een vrijwilligersbaan?

Tel. 06 - 1493 26 81
www.meewering.nl

04.2018

MEE & de Wering is ISO 9005:2015 gecertificeerd.

Tel. 06 - 1493 26 81
www.meewering.nl

Een vrijwilligersbaan voor u
Iedereen mag meedoen in de
samenleving.
En iedereen kan meedoen.
Ook als dit niet vanzelfsprekend is.
Ook als u niet kunt werken.
Ook als u een beperking heeft.
Ook als u niet lekker in uw vel zit.
Ook u.

Een leuke vrijwilligersbaan …
Sportverenigingen, wijkcentra,
buurthuizen. Vaak moeten zij veel
werk verrichten met weinig mensen.
Deuren of hekken openen of juist
op slot doen. Gastheer of gastvrouw
zijn. Koffie en thee maken. Spullen
klaarzetten. Formulieren verwerken.
Voor dit soort taken hebben zij
vrijwilligers nodig.

Maar die kunnen zij niet altijd vinden.
En eigenlijk is dat best wel gek, want
het werk is leuk, laagdrempelig,
gezellig én leerzaam.

… voor 15 mensen met een
uitkering
Zoeken we u?
• Woont u Alkmaar?
• Heeft u een uitkering vanuit de
Participatiewet?
• Heeft u géén baan of
dagbesteding?
• Kunt u 12 uur per week
vrijwilligerswerk doen (3 dagdelen
van 4 uur)?
• Heeft u toestemming van de
klantmanager Halte Werk?
Aarzel dan niet om contact met ons
op te nemen!

… in hun eigen wijk
Vrijwilligerswerk kunt u het beste
doen in uw eigen wijk. Dan hoeft u
niet zo ver te reizen. En dan ontmoet
u nieuwe mensen bij u in de buurt.
Hierdoor krijgt u niet alleen
werkervaring. Ook leert u meer
mensen kennen in uw eigen buurt.
En heeft u dus een hoop gezelligheid
vlakbij huis.

… met de hulp van een coach
Vrijwilligerswerk kan spannend zijn.
Zeker wanneer het de eerste keer is.
Of als het al een tijdje geleden is dat
u (vrijwilligers)werk heeft gedaan.
Daarom krijgt u een coach, die het
eerste halfjaar met u mee kijkt en
mee denkt.

Via een vrijwilligersbaan kunt u uw
talenten ontwikkelen en wellicht
doorstromen naar ander werk.

Persoonlijke coach
Uw coach denkt bijvoorbeeld mee
over de volgende vragen:
• Welke taken passen bij u?
• Wat vindt u leuk om te doen?
• Welke taken lukken wel en welke
niet?
• Hoe gaat de samenwerking met
uw collega’s?

