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Haarlem # Meer dan vijftig orga-
nisaties nemen dit jaar na twee
corona-edities weer deel aan een
live editie van de Participatiemarkt
op locatie. Meedoen in de samenle-
ving, is de boodschap die in de
kraampjes wordt uitgedragen. Dus
is er een schat aan informatie te
vinden over activiteiten in de wij-
ken, dagbesteding, vrijwilligers-
werk, opleidingen en cursussen en
werkstages.

Evenement
Het evenement is bedoeld voor
inwoners van de gemeenten Haar-
lem, Heemstede, Bloemendaal en
Zandvoort, die aan de slag willen.
Soms zoeken ze een betaalde baan.
Soms een andere invulling van
betrokkenheid bij de samenleving.
Meestal hebben ze wat hindernis-
sen te nemen door een beperking,
op welk gebied dan ook.

Bij de stand van MEO staat Joost
te stralen naar de bezoekers. Het
van oorsprong Alkmaarse MEO
met een vestiging in Haarlem,
verzorgt drukwerk, online marke-
ting, filmproductie, websites en
grafische vormgeving voor andere
ondernemingen. Het Haarlemse
kantoor richt zich vooral op online
marketing en backoffice activitei-
ten, zoals klantenservice.

Joost: ,,Er zijn veel partijen die
kunnen helpen bij de eerste stap en
om door te groeien. Wij zijn een
organisatie van veertig medewer-
kers, van wie de helft een afstand
heeft tot de arbeidsmarkt. Dat
maakt ons niet uit. Het gaat ons
erom wat mensen wel kunnen.
Mensen met een autistisch spec-
trum of die lang aan de kant heb-
ben hebben gestaan, pakken we
graag op. We hebben niet eens veel
deskundigheid op het gebied van
beperkingen, maar we staan open
voor de mensen. Dat is het belang-
rijkste. Dat je mensen een kans
geeft. Het gaat om het samen doen
en iedereen op gelijk niveau be-
handelen.’’

Abeia Abozend loopt met haar
kind in een buggy over de markt.
Zes jaar geleden kwam ze als
vluchteling vanuit Syrië naar Ne-
derland. ,,Je moet me soms even
helpen de zinnetjes goed te ma-
ken’’, zegt ze ontwapenend. Abo-
zend nam met ondersteuning van
Haarlem Effect het initiatief voor
het Vrouwencafé Haarlem, voor
alle vrouwen met verschillende
achtergronden en leeftijden.

Herinneringen
Abozend: ,,Daar oefenen we met
taal, contact maken en wordt infor-
matie gegeven over de Nederlandse
samenleving. Ik vind het leuk om
hier te kijken hoe anderen dit
organiseren. Om te zien welke

activiteiten er worden gehouden en
studies worden geboden. We willen
meer informatie, contact en stude-
ren. In een nieuw land met een
nieuwe taal. Ik heb mooie herinne-
ringen aan de dag kort voor corona
toen een nieuwe grote groep Sy-
riërs hier kwam. We deelden onze
ervaringen.’’

Dress for Success wordt gerund
door vrijwilligers die mannen en

vrouwen met een minimum inko-
men aan een gratis outfit helpen.

Algemeen Manager Corina Koe-
kenbier: ,,We kleden mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt
voor een sollicitatie of een net-
werkgesprek. Verder geven we
training om mensen te empowe-
ren. Kleding maakt de man of de
vrouw. Ons streven is de mensen
zelfverzekerder de wereld in te

laten gaan waardoor de kans op
succes wat groter wordt. De klan-
ten krijgen de kleding gratis mee
en mogen het houden. Het moet de
mensen niet veranderen maar
versterken.’’

Buddies
Saskia Jansen zit in de kraam van
Buddies waar jongeren met een
beperking worden gekoppeld aan

jongeren zonder een beperking. In
de leeftijd van 16 tot 35. De beper-
king kan fysiek zijn of licht ver-
standelijk.

,,Het doel is dat er een vriend-
schap ontstaat waarin de jongeren
leuke dingen met elkaar doen.
Naar de bioscoop, taartje bakken.
Er is zoveel eenzaamheid onder
sommige jongeren. Die proberen
we terug te dringen. Wij zitten hier
voor de vrijwilligers die een paar
uur per week met een jongere op
pad wil. Maar we zoeken ook men-
sen met een verstandelijke of fysie-
ke beperking die eenzaam zijn of
vriendschap missen.’’

Aanbod
Tijdens de coronapandemie was
het aanbod van vrijwilligers hoger
dan nu, aldus Saskia Jansen van
Buddies. ,,De mensen hadden
duidelijk meer tijd. Ook omdat ze
vaak minder hoefden te reizen en
thuis flexibeler werkten. Er waren
veel aanmeldingen. Je merkt dat
mensen inmiddels door het losla-
ten van alle coronamaatregelen
minder tijd hebben. De agenda’s
komen weer sneller vol te staan.
waardoor je, zeker de laatste maan-
den, minder aan meldingen krijgt.
We hopen dat het weer herstelt.’’
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’We staan open voor mensen.
Dat is het belangrijkste’
Na twee doodse digitale markten is het deze woensdag weer zeer levendig op de Participatiemarkt in de
bibliotheek van Schalkwijk. Bemiddelaars en bezoekers ontmoeten elkaar om te kijken of ze voor iets voor
elkaar kunnen betekenen op het gebied van werk - betaald of vrijwillig - opleiding of hulpverlening.

Jacob van der Meulen
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""Je moet me
soms even
helpen de

zinnetjes goed
te maken

Saskia Jansen van Buddies op de Participatiemarkt. FOTO MEDIAHUIS


