Gezocht: iemand die goed
kan luisteren m/v

Maak een succes van
uw maatjesproject.

10 bouwstenen voor
maatjes-, mentor- en
buddyprojecten
Er zijn talloze redenen waarom sommige mensen behoefte hebben aan een maatje.
Ze spreken de taal niet of kampen met een psychische of lichamelijke beperking.
Ook zijn er mensen die zelf niet in staat zijn om sociaal contact te maken. Speciaal voor
deze mensen zijn er allerlei maatjesprojecten om hen een steuntje in de rug te geven.
Het Oranje Fonds is opgericht om meer betrokkenheid te creë-

Bij het onderzoek is ook gekeken naar succes- en faalfactoren

ren in onze samenleving en steunt mensen die zich inzetten
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een maatjesproject? Hoe maak je een lopend project beter? Het

Maatjes bestaande maatjesprojecten ondersteund, nieuwe pro-
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jecten ontwikkeld en vooral veel nieuwe vrijwilligers geworven.

maatjes- en mentorprojecten 10 bouwstenen voor nieuwe én

Maatjesprojecten vormen het hart van ons werk. Terecht, zo blijkt
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wat het hebben van een maatje betekent voor de vrijwilliger en

breiding of verdere ontwikkeling heeft (bijvoorbeeld voor nieuwe

de deelnemer.

doelgroepen), dan zien wij deze graag tegemoet!

Vrijwilligerswerk is maatwerk
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Zorg voor een effectieve match
Steek liever te veel dan te weinig tijd in de koppeling tussen vrijwilliger en deelnemer. Zo leg je de basis voor een duurzame relatie en voorkom je teleurstelling.

Kijk vooral goed naar vergelijkbare interesses, humor en ideeën. Het is aangetoond dat
dat bijdraagt aan positieve resultaten op de ontwikkeling van cognitieve en sociale
vaardigheden. Voor wat betreft leeftijd geldt dat een verschil soms juist goed en soms
juist niet goed is, dat hangt af van de situatie en maatjes-vraag.
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tussen vrijwilliger en deelnemer te bou-

achtergrond delen en de vrijwilliger is

wen is persoonlijk contact nodig. En het

succesvol op school en/of in het bedrijfs-

liefst op regelmatige basis over een wat

leven, stijgen de kansen op succes. De vrij-

langere tijdsspanne. Projecten van mini-

williger is een levend bewijs dat het wel
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Denk maar eens aan een oudere man

Zo kan een rolmodel heel goed werken bij

die de eenzaamheid tegen wil gaan. Hoe

bijvoorbeeld probleemjongeren uit etni-

vaker hij een gezellige tijd kan hebben

sche minderheidsgroepen. Door het suc-

met zijn maatje en volop de aandacht

cesvolle maatje uit hun eigen leefwereld

krijgt, hoe beter het hem zal vergaan.

groeit hun zelfvertrouwen.

Bouw aan een
duurzame relatie
Om aan een duurzame relatie
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Gebruik rolmodellen
Wanneer de maatjes dezelfde
sociaal-economische en etnische

Op zoek naar de perfecte match
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Denk in kansen in plaats van problemen
Als organisatie met een maatjesproject is het van belang
om niet te focussen op de maatschappelijke of emotio-

nele problemen van de deelnemers. Dit sijpelt door in de hele
opzet van een project. Er is dan sneller sprake van stigmatisering van de doelgroep. Ook de vrijwilliger zal hiervan iets meekrijgen. Daar zal een deelnemer zich niet goed bij voelen. Als
steeds op die tekortkoming wordt gehamerd, trekt hij zich weer
terug in zijn eigen omgeving. De focus moet vooral liggen op
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de mogelijkheden.

Ken en benut vaardigheden
Zowel voor de vrijwilliger als voor het maatje zijn er verschillende competenties die het succes van de koppe-

ling positief beïnvloeden. Voor de vrijwilliger geldt dat hij tijd
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Maak gebruik van verschillende
begeleidingsstijlen
Van vrijwilligers wordt veel gevraagd. Het meest suc-

moet vrijmaken, creatief, enthousiast en betrouwbaar moet

cesvol zijn koppelingen waarbij de maatjes kunnen schakelen

zijn, goed moet kunnen luisteren én zich moet kunnen ver-

tussen ondersteunende (focus op gezamenlijke beslissingen),

plaatsen in anderen. Maatjes moeten bereid zijn zich open te

actieve (ondernemen van activiteiten) en instrumentele (beha-

stellen voor feedback, betrouwbaar zijn, verantwoordelijkheid

len van doelen) begeleidingsstijlen. Denk maar aan maatjes

nemen voor het bereiken van de gestelde doelen en gemoti-

voor jongeren uit probleemgezinnen. Soms is een luisterend

veerd zijn er wat van te maken.

oor nodig, soms staat het realiseren van doelen voorop.

Alles staat of valt met een goede organisatie
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Bevorder deskundigheid
Trainingen voor vrijwilligers en intervisiebijeenkomsten
kunnen de kwaliteit van het maatjesproject én de kans

op succes verhogen. Neem als voorbeeld een vrijwilliger die
gekoppeld is aan een maatje met een depressie. De deelnemer
wil zijn verhaal kwijt en veel praten. Om beter het gesprek aan
te kunnen gaan zonder hulpverlener te worden, kan een training gesprekstechnieken heel waardevol zijn.
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Zoek de samenwerking op
Waarom zou je in je eentje het wiel uitvinden en zoeken naar oplossingen als er talloze organisaties zijn

die met hetzelfde onderwerp of doelgroep bezig zijn? Vorm
samen een netwerk. Zo profiteert een ieder van elkaars exper-

tise. Bovendien kunnen subsidieverzoeken gezamenlijk worden
gedaan en/of kosten worden gedeeld.
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Maar… is een maatje altijd wel nodig?
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blemen. Is het niet mogelijk om hier via maatjeswerk iets te

effecten. Stel verschillende meetinstrumenten samen,

bereiken? Begin er dan ook niet aan. Zo blijkt uit Amerikaans

bijvoorbeeld voortgangsrapportages, gesprekken maar ook

onderzoek dat maatjeswerk positieve effecten heeft voor jon-

evaluatieonderzoek. Hiermee komen succes- en faalfactoren

geren met een licht verhoogde kans is op probleemgedrag.

aan het licht. Zo is het meteen duidelijk of de gestelde doelen

Bij notoire probleemjongeren werd dit effect echter niet aan-

zijn behaald. Bovendien kan iedereen hier iets van leren.

getoond.

Denk na over de effecten
Denk vóórdat een project start, goed na over de beoogde

Tot slot: een succesvol en doeltreffend maatjesproject heeft oog voor de doelgroep en haar pro-

Voor meer informatie
kijk op www.oranjefonds.nl

Oranje Fonds: voor sociale initiatieven

beeld scholen en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin

Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven met geld, kennis,

Máxima zijn het beschermpaar van het Oranje Fonds.

contacten en met campagnes als NLdoet, Burendag en De Beste
Maatjes. Jaarlijks besteedt het Fonds € 30 miljoen aan ruim 7.000

Wilt u het werk van het Oranje Fonds steunen? Graag! Zo kun-

sociale initiatieven die er actief aan bijdragen dat mensen in ons

nen wij ons nog beter inzetten voor iedereen die een steuntje in

Koninkrijk met elkaar verbonden zijn. Het Oranje Fonds wordt o.a.

de rug nodig heeft. Word Vriend of doen een eenmalige gift via

gesteund door de Nationale Postcode Loterij en De Lotto. Ook heb-

www.ikwordvriend.nl Uw bijdrage besteden we voor 100% aan

ben we duizenden Vrienden en ontvangen we giften van bijvoor-

organisaties binnen de doelstelling van het Oranje Fonds!

Met dank aan

Oranje Fonds

Het Oranje Fonds is de Nationale Postcode Loterij en De Lotto zeer erkentelijk voor hun

Postbus 90, 3500 AB Utrecht, T 0306564524

steun aan het Fonds. Zonder deze bijdragen zouden wij ons werk niet kunnen doen.

info@oranjefonds.nl, www.oranjefonds.nl
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