
COLUMN MAARTEN 

Ik ben met mijn ronde langs de locaties gestart. Ik spreek dus weer beheerders “live” en ontmoet 

vrijwilligers en bezoekers. Het is al eerder gezegd, we betekenen veel voor veel mensen, we zijn gemist. 

Maar ook grote dankbaarheid voor het er toch zijn, al waren we dicht. Ik val in herhaling, maar ik word 

gewoon met mijn neus op de feiten gedrukt. Maatvast staat op allerlei manieren op de kaart. Bij jong tot 

oud… We gaan natuurlijk nooit achteroverleunen, maar moeten van tijd tot tijd wel even genieten. 

Doe dat dan ook.

Aangezien mijn columns weinig nieuws brengen, wil ik overgaan tot het systeem van 

“ik geef de pen door aan…”

Dat betekent dat iedereen aan de beurt kan en gaat komen om een column te schrijven voor deze 

nieuwsbrief. Het staat iedereen vrij daar zelf invulling aan te geven, ik kijk er nu al naar uit.

Ik doe dat ook omdat de nieuwsbrief wel goed gelezen wordt, maar er slechts weinigen zijn die een 

bijdrage leveren, nu word je daartoe gedwongen... :-)

Dus ik ga de pen doorgeven aan…… Marco Goedhart… ben heel benieuwd!

Maarten Askamp

‘‘Ik geef de pen door aan...’’



Jaarlijks staat Maatvast stil bij de fantastische inzet van haar ruim 350 vrijwilligers. 

Zo werd een groot deel van hen vorig jaar verrast met een feest in het Transportmuseum in Nieuw-Vennep.

Vanwege de grote aantallen vrijwilligers kunnen we de dag niet meer op een Maatvast locatie organiseren. Om 

die reden was voor dit jaar besloten om de vrijwilligersdag per cluster te organiseren op 20 juni jl. Op vier locaties 

zouden we onze vrijwilligers danken voor hun bijdrage aan de maatschappelijke waarde die Maatvast oplevert. 

Helaas gooide de COVID-19 pandemie roet in het eten…… 

Als alternatief hebben we al onze vrijwilligers een mooie kaart gestuurd inclusief een bol.com bon. 

Getuige onderstaande reacties viel ook deze attentie gelukkig in goede aarde….. 

DANK AAN AL ONZE VRIJWILLIGERS

Hallo Maarten, hartelijk bedankt voor de aandacht  die jij en het team van Maatvast hebben gegeven 

aan de vrijwilligers. Ik heb mijn vrijwilligerswerk en de gasten de afgelopen tijd erg gemist en kijk 

ernaar uit dat alles weer “normaal” wordt. Ik was dan ook blij met de kaart/paastulpen en wil dat jullie 

toch even laten weten.  

Vriendelijke groeten, Marja Wittebol (Boskern)

Ook vandaag weer een envelop ontvangen van mijn werkgever, Maatvast waar ik vrijwilliger ben. 

Wat worden we ondanks alles verwend. Maarten weer bedankt. 

Vrijwilliger ’t Rietland

Gerda bedankt voor de cadeaubonnen. Wat een leuk gebaar. Ik heb gelijk al iets besteld bij bol.com. 

Groetjes van ons en tot snel.

Johnny en Regina (’t Rietland)

Super bedankt Maatvast Haarlemmermeer super bedankt.

Vrijwilliger ‘t Rietland

Het Maatvast hart zit altijd op de goede plek!



Hier het antwoord van Bianca Smit, assistent sociaal beheerder cluster Zuid, op de vraag van Maarten in de 

nieuwsbrief van 24 juni; Wat doen jullie? Ik wil graag horen wat de plannen zijn of waren en hoe je nu gaat 

ontspannen, want dat is ook belangrijk.

Afgelopen maart lagen Aad (dit is al 31 jaar mijn echtgenoot) en ik op het strand in Hurgada, Egypte.

Het weer was daar maar zo zo.  Veel wind, wat regen en niet zulke hoge temperaturen als we gewend zijn in deze tijd.

En dus lagen wij te brainstormen over wat we aankomende zomer zouden gaan doen als vakantie.

Ik vertel, dit was ongeveer rond 14 maart. Niks aan de hand zou je denken.

Jarenlang zijn wij op vakantie geweest met de caravan. Maar 2 jaar geleden hebben wij ons huis op wielen verkocht om 

een paar jaar vliegvakanties te gaan doen. Wij besloten om ons eens te gaan oriënteren op Bonaire. Het lijkt ons een 

mooi eiland en de duik- en snorkelmogelijkheden zijn daar echt geweldig. Aad duikt graag en ik op de stretcher, maar 

ook samen snorkelen we heel graag.

Op 18 maart vliegen wij naar huis. Ik hoorde natuurlijk wel al van de wc-papier toestanden in Nederland, maar dat ging 

eigenlijk nog een beetje langs ons heen. Aangekomen op Schiphol begon Covid 19 langzaam in te dalen. Er liepen geen 

mensen in de aankomsthal en op de A4 reden geen auto’s. In wat voor land kwamen wij nu toch thuis?

HOE ONTSPAN JE IN DEZE TIJD?

Even tijd voor jezelf...

Heel langzaam kwam de boodschap binnen met de klap op de vuurpijl de lockdown op 20 maart.

Toch nog wel op internet aan het speuren geweest naar Bonaire want ook wij dachten, zoals zoveel mensen 

in Nederland, dit zal toch wel weer snel over zijn. Maar inmiddels realiseren wij ons dat dit niet het geval is 

en hebben Bonaire op een laag pitje gezet. Toen gekeken naar wat dan wel mogelijk was….

Aad en ik hebben besloten om in Nederland te blijven. Inmiddels hebben wij voor negen nachten 

Bed & Breakfast plaatsen geboekt en gaan we een rondje Noord Nederland doen. We nemen de fietsen 

mee en gaan bij elke plaats waar we slapen heerlijk de omgeving ontdekken op de fiets. Wij gaan naar Enter, 

Onswedde, Harlingen en sluiten af op Texel. We blijven op iedere plek 2 dagen en denken dat we daarna 

weer heerlijk uitgerust en ontspannen terugkomen.

Wij wensen iedereen een mooie maar vooral ontspannen vakantie toe en hopen 
dat we daarna toch weer rustig aan dingen op kunnen pakken.

Groeten Aad en Bianca Smit



Op zaterdag 4 juli jl. werd op landgoed De Olmenhorst in Lisserbroek de app 

voor de fietstocht Fietsen in Vrijheid gepresenteerd. 

De fietstocht bestaat uit 13 stopplaatsen in en om Nieuw-Vennep die 

symbolisch zijn voor en het verhaal vertellen over het verzet in WOII in en om 

Nieuw Vennep. 

I.v.m. de corona maatregelen kon de geplande lancering op 5 mei 2020, tijdens 

het Bevrijdingsfeest op het Harmonieplein, helaas geen doorgang vinden. 

Maar met de verplaatsing naar 4 juli is voor Oranjevereniging Beatrix, 

de initiatiefnemer van de app, de cirkel rond. 

Op 4 juli 1945 namelijk, 75 jaar geleden, startte om 10.00 uur de Bevrijdings-

feesten in Nieuw-Vennep. De Bevrijdingsfeesten duurde 3 dagen en de 

organisatie was in handen van Oranjevereniging Beatrix.

Onder brede belangstelling was Jan Schrama, bekende Nieuw-Venneper, 

de eerste persoon die de app installeerde op zijn smartphone. Deze ontving hij uit handen van de voorzitter van de 

Oranjevereniging Beatrix, Esther Kroon. Dhr. Schrama benadrukte in zijn speech het belang van de app. “Door middel 

van de hedendaagse technologie, blijven de verhalen over het verzet in Nieuw-Vennep voor de eeuwigheid bewaard”, 

aldus dhr. Schrama. 

APP ‘FIETSEN IN VRIJHEID’ GEPRESENTEERD

Uiteraard kan een ieder de fietstocht alsnog maken, de app is te downloaden vanuit de App-store. 

De app is mede mogelijk gemaakt door ondersteuning van een aantal fondsen, waaronder het Prins 

Bernard Cultuurfonds, het Meerlandenfonds en het Coöperatiefonds van de Rabobank, en hulp vanuit de 

gemeente Haarlemmermeer en Stichting Maatvast. 

Met elkaar, voor elkaar!



FLEXIBILITEIT TEN TOP

Trots ben ik op ons team in dorpshuis De Meerkoet in Lisserbroek……en waarom zullen jullie denken?

Waar we normaal de uren vullen met vooral gastheerschap en de dagelijkse bijkomende taken; wordt nu in deze peri-

ode waar dit niet/beperkt mogelijk is, de handen uit de mouwen gestoken op hele andere gebieden. Om de kosten te 

drukken zijn we samen met vrijwilligers begonnen om voorbereidende klussen voor de al op stapel staande moder-

nisering van De Meerkoet, zelf te gaan doen. Zo worden de uren nu ingevuld met schoonmaken, schuren, schilderen, 

slopen, aanbrengen van gipsplaten, houten platen. Niets is teveel gevraagd……. 

Waar de één het spannend vindt om de verfkwast te pakken motiveert de ander dat door te zeggen “kom op dat 

kunnen wij”. En inderdaad dat kunnen zij en ze mogen ook trots zijn op het eindresultaat. Zo is een vrij klinische witte 

ruimte met een kleurtje op de muur opeens een warme ruimte geworden. En zo krijgen de veranderingen in De Meer-

koet beetje bij beetje vorm.

Met dank aan de inzet van het hele team en de vrijwilligers kunnen we in september genieten van 50 jaar de Meerkoet 

maar dan in een nieuw jasje!

Ik ben blij met mijn flexibel inzetbare team….. samen zijn we sterk!

Sandy Goezinne,
Beheerder dorpshuis De Meerkoet

Samen zijn we sterk!



Op een groot deel van de locaties worden in juli en augustus 

Kinderactiviteiten dagen georganiseerd. Onderstaand een leuk 

voorbeeld vanuit wijkcentrum De Veste in Hoofddorp. 

Première in De Veste want daar werd woensdag 8 juli voor de eerste 

keer in de geschiedenis een Kinder Activiteiten Dag gehouden. De 

activiteit bestond uit het knopen van een schelpen potje.

Zoals afgesproken zijn de kids van te voren ingeschreven om aan 

deze leuke activiteit deel te nemen. En met hun zelf meegebrachte 

lege glazen pot kon het knopen om 09.30 uur beginnen. En éénmaal de slag te pakken ging het heel erg goed. Er werd 

veel gelachen maar ook doorgewerkt en er was natuurlijk tijd om iets te drinken en wat lekkers te eten.

Het resultaat mocht er dan ook zijn rond 12.00 uur. Decoratieve schelpen potjes om bijvoorbeeld een lichtje of 

plantje in te zetten. De schelpen potjes kunnen binnen en/of buiten opgehangen worden.

KINDERACTIVITEITEN DAGEN IN DE VESTE

Leuke activiteiten!

Marco Goedhart,
Sociaal beheerder wijkcentrum De Veste



Met de verruiming van maatregelen per 1 juli jl. kunnen de leden van 

jeu de bouleclub Rietlandia weer terecht op hun baan bij wijkgebouw 

’t Rietland in Badhoevedorp. 

Dat zij daar blij mee zijn moge duidelijk zijn! 

JEU DE BOULES BIJ ’T RIETLAND

Gewoon, omdat het weer kan...

Voor zijn verdiensten voor 

migranten in Haarlemmermeer 

en daarbuiten ontving Ali Ware, 

voorzitter van de Somalische 

Stichting Haarlemmermeer een 

koninklijke onderscheiding uit 

handen van de burgemeester 

van Haarlemmermeer mevrouw 

Schuurmans-Wijdeven. 

Ali is ook bij ons een bekend 

gezicht. Samen met tal van andere 

migrantenvrijwilligers is hij een 

van de drijvende krachten van het zeer succesvolle Migrantenspreekuur iedere vrijdag in De Nieuwe Silo. 

Het is dan ook zeker verdiend dat Ali werd geridderd tot lid in de Orde van Oranje Nassau! 

ALI WARE ONTVANGT KONINKLIJKE 
ONDERSCHEIDING



Vanaf het moment dat de coronacrisis heel plotseling zijn intrede deed, stond alles op zijn kop. Het werk als sociaal 

makelaar, waarin het gaat om het verbinden van bewoners aan initiatieven in de wijk en bewoners aan elkaar, was 

direct anders. Het was stiller op straat en de mensen die zich wel op straat begaven, waren doelgericht en gehaast. 

Dat maakte het lastig om met bewoners in contact te komen. De mensen troffen we niet meer aan bij de clubs die ze 

wekelijks bezochten en een spontaan praatje op straat was er ook niet meer bij. 

Normaal gesproken krijgen wij ook aanmeldingen via bijvoorbeeld gemeente en huisartsen, maar dat stond eigenlijk ook 

bijna direct stil. Je kon merken dat ook ketenpartners ontregeld waren, net zoals we dat als sociaal makelaars waren. 

Plotseling werkten we vanuit thuis, spraken we onze collega’s en netwerkpartners niet meer ‘live‘ en moesten we 

beeldbellen (wat niet altijd even soepeltjes verliep).

Wel kwam er een ander soort hulpvraag en een ander gevoel op gang. Een bepaalde verbondenheid. Vanuit bewoners 

ontstonden veel spontane initiatieven, zoals: burenhulp, waarbij bewoners zich konden aanbieden voor hulp of om hulp 

konden vragen. Ook organisaties werden inventief met veel online aanbod zoals films, workshops, samen bewegen. 

Dat gaf ons ook veel energie en de mogelijkheid om mensen hiernaar te verwijzen.

Al snel opende MeerWaarde het CoronaPunt. We zijn van 9:00 tot 17:00 uur telefonisch bereikbaar voor vragen van 

inwoners. Er kwamen specifieke vragen binnen van mensen die bijvoorbeeld hulp konden gebruiken bij de boodschappen, 

maar ook spraken we mensen die heel eenzaam waren, omdat ze plotseling geen kleinkinderen meer op bezoek kregen. 

Onzekerheid en angst, de normale regelmaat weg, wekelijkse clubs niet meer kunnen bezoeken. 

SOCIAAL MAKELAARS MEERWAARDE IN CORONATIJD

Het contact met inwoners die we al kenden en met nieuwe inwoners verliep telefonisch, via e-mail en beeld-

bellen, maar niet meer zoals we gewend waren bij de mensen thuis. In deze ontregelde situatie wordt er 

zoals in alle nieuwe situaties heel verschillend door mensen gereageerd: de een gestresst, de ander luchtig. 

Sommige mensen die we belden, konden zich prima redden en zagen het positief in. Andere mensen waren 

onzeker of verdrietig. We merken dat tegen de huidige “1,5 meter-samenleving” heel verschillend wordt 

aangekeken. Ook waren we betrokken bij kaartenacties, de levering van maaltijden aan huis, bloemen die 

werden bezorgd bij ouderen en er werden webinars georganiseerd. Ook gingen we met de bakfiets de wijk 

in om bewoners te spreken en informatie te geven over het CoronaPunt en te flyeren.

Inmiddels zijn we een stap verder met de versoepelingen en 

mogen we weer mondjesmaat op huisbezoek. We merken 

dat mensen weer een beetje ‘landen’ en weer langzaamaan 

gaan uitkijken naar alles wat weer kan en mag, al is het nog 

met strenge restricties en heel voorzichtig. De wijkcentra 

gaan gelukkig weer open zodat we ook ‘nieuwe’ bezoekers 

weer kunnen verwijzen. We hebben ondervonden hoe veer-

krachtig en initiatiefrijk mensen kunnen zijn in tijden van 

nood en dat ze graag voor elkaar klaar staan!

Yvonne van den Berg en Annette van Groen,
Sociaal makelaars Hoofddorp centrum

MeerWaarde

We zijn er voor je!



Beste collega’s, zie onderstaande oproep van onze collega Nathalie. 

Kennen jullie nog ouderen die willen deelnemen? 

Voor het project Vloggen Met Oma zijn wij op zoek naar twee ouderen uit Badhoevedorp die met twee tieners uit 

Badhoevedorp samen vlogs (video’s van de dag) willen maken.

De tieners organiseren leuke uitjes en de filmpjes worden gedeeld 

op YouTube om de verbinding tussen jong en oud zichtbaar te 

maken. 

Bent u 65+ en lijkt het u leuk om deel te nemen? 

Mail dan naar nathalie.hink@maatvast.nl en dan nemen wij 

contact met u op voor verdere informatie. 

Graag tot snel! 

Nathalie Hink,
Sociaal beheerder JC Baddies

VLOGGEN MET OMA

Leuke uitjes en filmpjes maken

De baas riep een van zijn werknemers op kantoor. 

“Bob,” zei hij, “je werkt nu een jaar bij het bedrijf. Je bent begonnen op de postkamer. Een week later werd 

je bevorderd tot verkoopmedewerker en nog een maand later werd je bevorderd tot districtshoofd van 

de afdeling verkoop. Na een kleine vier maanden werd je bevorderd tot adjunct-directeur. Het wordt tijd 

dat ik met pensioen ga. Ik wil je benoemen tot president-directeur van het bedrijf. Wat zeg je daarvan?” 

“Bedankt,” zei de werknemer. “Bedankt?” vroeg de baas, “is dat alles wat je te zeggen hebt?” 

“Sorry,” zei de werknemer. “Bedankt, pa.”

GRIENEN MET TINE



Inmiddels gaan we langzaamaan weer naar (het nieuwe?) normaal. Dit betekent dat een ieder wel weer de uren 

werkt die in de arbeidsovereenkomst staan. 

Per 1 augustus kunnen we daarom stoppen met het wegschrijven van tekort gewerkte uren als zijnde ‘buitengewoon 

verlof’. Daarnaast stoppen we per 1 augustus ook met het uitbetalen van een gemiddeld ORT bedrag en gaan we weer 

over op het uitkeren van de daadwerkelijk gewerkte onregelmatige uren. Dit wordt zichtbaar in het salaris van 

september, omdat we de ORT altijd een maand later uitbetalen.

De tegemoetkoming in de abonnementskosten van de sportschool hebben we per 1 juli alweer opgepakt omdat de 

sportscholen weer open zijn en we natuurlijk allemaal stonden te popelen om weer hard aan de slag te gaan met het 

versterken van de spieren! 

De declaraties van dienstreizen kunnen vanaf 1 augustus weer ingediend worden als je meer rijdt dan de vaste 

vergoeding voor woon- werkverkeer. 

Kortom……weer enkele stappen op weg naar (het nieuwe) normaal!

HR NIEUWS

Weer op weg naar het nieuwe normaal!

Onderstaand een belangrijk bericht voor hen die nog plannen hebben om op 

vakantie te gaan naar het buitenland. 

Wanneer is het (niet) verantwoord om op reis te gaan?

Bij een vakantie geldt in de huidige coronacrisis het volgende. Bij code groen zijn er geen bijzondere veilig-

heidsrisico’s. Bij code rood worden alle reizen ontraden. De Rijksoverheid raadt het ook af om naar landen 

te reizen die code oranje hebben, behalve als het echt noodzakelijk is. Vakantiereizen vallen niet onder 

noodzakelijke reizen en worden om die reden door de overheid afgeraden. Gaat iemand toch, dan is het 

dringende advies van de Rijksoverheid om bij terugkomst in Nederland meteen thuis twee weken in 

quarantaine te gaan.

Besluit MT Maatvast

Het managementteam van Maatvast heeft naar aanleiding van bovenstaande besloten de volgende 

maatregel te nemen:

Kies jij er als werknemer van Maatvast bewust voor  om op vakantie te gaan naar een gebied in een land met 

code rood of oranje weet je dus dat er van je verwacht wordt dat je na terugkeer in quarantaine moet. 

Tenzij je thuis kan werken, betekent dit dat jij jouw werk in je eigen locatie niet kunt verrichten. Omdat je 

dit op voorhand weet, kan gesteld worden dat je zelf het risico hebt genomen, door wel naar één van deze 

gebieden te gaan, dat je bij terugkeer je werk niet kunt verrichten. Dit heeft tot gevolg dat je tijdens de 

periode van quarantaine geen recht op loon hebt als je jouw eigen werkzaamheden niet kunt uitvoeren. 

VAKANTIE EN KLEURCODES!



Want behalve dat je een gezondheidsrisico voor jezelf en jouw directie omgeving hebt genomen, neem je de kans 

op besmetting van jouw omgeving ook mee naar je werk. Daarnaast worden collega’s onnodig belast met extra 

werkzaamheden omdat jij minimaal twee weken niet op de werkplek mag verschijnen. 

En wat nu als je op vakantie gaat naar een land met code geel?

Code geel betekent: ‘er zijn in dit land of gebied veiligheidsrisico’s die afwijken van wat je in Nederland gewend bent. 

Bereid je daarop voor en let extra op. Je kunt op vakantie, maar blijf waakzaam. Bij een nieuwe uitbraak kan de situatie 

lokaal plotseling veranderen’. Sinds 15 juni 2020 hebben de meeste Europese landen een geel reisadvies. Landen met 

een code groen zijn er op 14 juli 2020 nog niet. 

Een verandering van de situatie, code geel wordt oranje bijvoorbeeld, waardoor je tijdens de vakantie of na terugkeer 

toch in quarantaine moet, ligt in de meeste gevallen waarschijnlijk niet in de risicosfeer van jou als werknemer. Reizen 

naar die landen wordt immers niet ontraden. Dat kan anders zijn bijvoorbeeld als er al signalen waren dat de code geel 

zou kunnen wijzigen in oranje.

Om de actuele kleurcodes te kunnen blijven volgen download je de Reis-App van het ministerie van Buitenlandse 

Zaken. Je kunt dan ook updates via email of sms ontvangen. Let erop dat je ook moet inzoomen op het land waar je 

naartoe zou willen reizen, omdat er (soms kleine) gebieden zijn in een land die een afwijkende kleur hebben. 

VERVOLG HR NIEUWS

Veilig op vakantie...

Mag jouw manager aan jou vragen of je naar een gebied met code oranje of rood bent geweest?

Ja, dat mag! De manager zal niet naar medische gegevens vragen. De organisatie heeft een 

gerechtvaardigd belang omdat zij (wettelijke) zorgplichten voor werknemers en/of klanten moet nakomen, 

ondanks het feit dat een bevestigend antwoord negatieve gevolgen zou kunnen hebben voor de 

werknemer.

Het verzoek dus om bovenstaande goed in acht 

te nemen voordat je een besluit neemt over je 

vakantiedoel. 


