Meedoen Werkt!
Ontwikkel je talent in Purmerend!

Heb je een WWB-uitkering én ambitie? Wil je
bijvoorbeeld graag werkervaring opdoen, in
contact komen met mensen of jezelf ontwikkelen?
Geef je dan op voor Meedoen Werkt!, een initiatief
van de gemeente Purmerend. Meedoen Werkt!
helpt mensen met een WWB-uitkering om
zichzelf te ontwikkelen en mee te doen aan de
maatschappij.

WIE KAN ER MEEDOEN?
Meedoen Werkt! is bedoeld voor mensen met een WWB-uitkering,
die de ambitie hebben om weer mee te doen. Meedoen Werkt! is een
initiatief van de gemeente Purmerend en bedoeld voor mensen met
een bijstandsuitkering. Wil je jouw talent ontdekken, benutten en
ervaring opdoen? Dan is Meedoen Werkt! echt iets voor jou. Je kunt
jezelf aanmelden bij Meedoen Werkt! als je:
• in Purmerend woont;
• en een WWB-uitkering ontvangt.
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Ambassadeurs Meedoen Werkt!

WAT KUN JE DOEN?
Meedoen Werkt! biedt 1001 kansen op verschillende niveaus. Wat
precies de mogelijkheden zijn, hangt af van verschillende factoren
zoals opleidingsniveau, je ervaring, kennis van de Nederlandse taal
én uiteraard jouw eigen motivatie. Als je jezelf aanmeldt bij Meedoen
Werkt!, volgt een gesprek met een van de ambassadeurs van het
project. Samen bespreek je jouw wensen, je mogelijkheden, e
 ventuele
beperkingen en ambities. Vervolgens brengt de ambassadeur je in
contact met een contactpersoon van de gemeente. Hij/zij legt uit wat
de mogelijkheden zijn en biedt je de nodige ondersteuning aan.
Globaal kun je bij Meedoen Werkt! terecht voor:
•
•
•
•
•
•
•

Contacten opdoen
Cursus of training volgen
Werkervaring opdoen
Werken onder begeleiding
Loopbaanbegeleiding
Hulp bij problemen
Kinderopvang

EX-AMBASSADEUR AAN HET WOORD
Sabriye, moeder van drie kinderen was als niet-uitkeringsgerechtigde
(NUG’er) meer dan een jaar ambassadeur voor Meedoen Werkt!: “Toen ik
kinderen kreeg, heb ik er bewust voor gekozen om te stoppen met werken.
In totaal ben ik 10 jaar uit het arbeidsproces geweest. Mijn man heeft in die
tijd flink carrière gemaakt. Maar ik stond na 10 jaar nog steeds helemaal
onderaan de ladder. Ik wilde mijzelf weer ontwikkelen, dacht ‘Nu is het
tijd voor mijzelf.’ Door Meedoen Werkt! ben ik begonnen met de opleiding
Sociaal Juridische Dienstverlening. Ik ging een dag in de week naar school
en daarnaast ben ik taalcoach geworden. Ik begeleidde vrijwillige inburgeraars naar hun examen toe. Mijn hele leven is veranderd op een positieve
manier. Ik ken veel meer mensen, heb een opleiding gevolgd en heb een
betaalde baan. Alleen was mij dat nooit gelukt. Meedoen Werkt! vind ik een
prachtig project. Als ambassadeur hielp ik mensen, dat gaf mij zoveel voldoening! Ik hoorde zo vaak van nieuwe deelnemers ‘Ik wil zo graag weer
onder de mensen komen en mijzelf ontwikkelen’ Veel mensen beseffen niet
hoeveel je leven kan veranderen met een beetje hulp.”

Gerda

DE VOORDELEN VAN MEEDOEN
Meedoen aan Meedoen Werkt! biedt heel veel voordelen. Je ontmoet
nieuwe mensen en je krijgt de kans om je talenten te ontwikkelen.
Daarnaast helpen we je zoveel mogelijk om drempels weg te nemen
om mee te doen. Kortom, Meedoen Werkt! biedt volop kansen.

DREMPELS WEGNEMEN OM
MEE TE DOEN
Wil je graag jezelf ontwikkelen, maar heb je bepaalde problemen
waardoor dat moeilijk is? Dan is het goed om te weten dat Meedoen
Werkt! je hiermee kan helpen. Of het nu gaat om schulden, psychische
problemen of opvoedingsproblemen, we vertellen je bij wie je hiervoor
kunt aankloppen.

KINDEROPVANG
Wil je gaan werken, vrijwilligerswerk doen of een opleiding volgen maar
heb je geen kinderopvang? Wil je weten of de gemeente kan b
 ijdragen
in de kosten van de kinderopvang? Onze contactpersoon van de
gemeente legt je uit wat er mogelijk is en helpt je hierbij verder.

AANMELDEN
Wil je jezelf aanmelden voor Meedoen Werkt? Of eerst meer informatie? Bezoek dan de website www.meedoeninpurmerend.nl of
neem contact op met een van onze ambassadeurs. De ambassadeurs
kennen jouw situatie en weten waar je het over hebt. De ambassadeurs
hadden – net als jij – geen werk. Door deelname aan dit project werken
zij nu aan hun eigen ontwikkeling en vergroten zo hun kansen op een
baan. Hierdoor kunnen zij je alles vertellen over de mogelijkheden én
de voordelen van meedoen. Daarnaast mag je altijd jouw casemanager
werk bellen!
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DE 1001 KANSEN
BIJ MEEDOEN WERKT!
CONTACTEN OPDOEN

°
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Vrouwkracht in Purmerend
NL-Plein

VRIJWILLIGERSWERK

°
°

’T is net werken
Taalcoach

INBURGEREN

°
°
°

Nederlandse les
Alfabetiseringscursus
Taalcoach krijgen

CURSUS, TRAINING

°
°
°
°

Hoe kan ik geld overhouden?
Taalcoach
Nederlandse les
Sollicitatietraining

WERKERVARING OPDOEN

°
°
°
°

Stage lopen
Leerwerktraject
Baan op proef
Vrijwilligerswerk

WERKEN ONDER BEGELEIDING

°
°

Begeleid werk in regulier bedrijf
Werk in sociale werkvoorziening

LOOPBAANBEGELEIDING

°
°

Arbeidsbemiddeling
Beroepskeuzetest

HULP BIJ PROBLEMEN

°
°
°
°

Schuldhulpverlening
Verslavingszorg
Psychische of psychiatrische hulp
Opvoedingsondersteuning

KINDEROPVANG

°

Hulp bij het vinden en regelen van erkende
kinderopvang en het aanvragen van financiële
bijdragen.

Meedoen Werkt!
Wijkcentrum De Inval
Karakietpark 16
1444 HV Purmenerd
Bereikbaar: maandag, dinsdag en donderdag
van 09.00 tot 16.00 uur
Telefoon: 0299 - 760 050
E-mail: ikwil@meedoeninpurmerend.nl
www.meedoeninpurmerend.nl

www.meedoeninpurmerend.nl

Meedoen Werkt! is een initiatief van de gemeente Purmerend.

