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Zelfredzaamheid en meedoen aan de maatschappij is de verantwoordelijkheid van de burger. 

Maar dat gaat niet altijd vanzelf.  

 

Met mantelzorg, georganiseerd vrijwilligerswerk en professionele hulpverlening lossen we veel 

op. Soms - veel vaker dan we denken - is simpelweg contact van mens tot mens genoeg.  

 

Maatjes, meer dan alleen de match!  

Op verzoek van de gemeente Leudal is Synthese samen met andere betrokken organisaties, 

gestart met een innovatieve, integrale netwerkaanpak om zelfredzaamheid en participatie te 

bevorderen. Hoe? Door vraaggericht en met regie te verbinden en te versterken wat er al is.  

 

Het resultaat van deze aanpak staat omschreven in het project Maatjes, meer dan alleen de 

match! We delen onze ervaringen graag en zijn benieuwd naar jullie tips, aanvullingen en 

reacties.  

Veel leesplezier namens de innovatie projectgroep; 

 

Carole van der Klei-Piepers 

Karin Cortenbach 

Petra Gerrits 

Gert van der Steen  

Yvonne Reijnders-Linssen 
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In het project “Maatjes, meer dan alleen de match!” hanteren we de definitie en uitgangspunten 
van het Oranjefonds (http://www.ikwordmaatje.nl/artikel/veelgestelde-vragen) 

 Wat is een maatje? 

Een maatje is een burger die een-op-een gekoppeld wordt aan een deelnemer en 

gedurende enige tijd als coach, mentor of maatje optreedt. Maatjes/mentoren/coaches 

zijn betrokken inwoners die helpen de samenleving leefbaar te maken voor iedereen. 

 

 Wat doet een maatje? 

Het centraal doel is het doorbreken van het sociaal isolement, iemand op weg helpen 

met school, studie/werk, helpen met de taal of het leven dat soms even niet lekker loopt. 

Incidenteel of voor een bepaalde periode. Dit altijd op een informele, ontspannen manier. 

In onze samenleving zijn veel burgers actief. Niet alleen in verenigingen, buurtcentra, bij (lokale) 

ondernemers of in de zorgverlening. Ook ongeorganiseerd. Veel mensen zijn van nature 

geneigd elkaar te helpen. Een maatje staat in beginsel dan ook los van de hulpvraag zoals die 

bij professionals wordt neergelegd.  

Bij een maatje gaat het vaak om ‘normale’ dagelijkse activiteiten. Iets waar je zelf niet aan toe 

komt of niet toe in staat bent, maar wat ook niet door een professional ingevuld hoeft te worden. 

Denk dan aan praktische zaken zoals de financiële administratie, het huishouden of koken. 

Maar bijvoorbeeld ook aan gezelschap en ontspanning zoals samen fietsen, wandelen, naar 

een sportwedstrijd, shoppen of andere leuke dingen. Gewóón contact van mens tot mens, daar 

word je allebei beter van. Een maatje is een vrijwilliger die een-op-een gekoppeld is aan iemand 

die op bepaalde punten in het leven even een coach, mentor of maatje nodig heeft. 

Eén-op-één contact tussen een betrokken burger en iemand die tijdelijk aandacht, 

ondersteuning of begeleiding kan gebruiken, is heel divers. Soms heten de initiatieven 

Maatjesproject, maar er zijn ook Vriendendiensten, Buddyzorg, Mentorprojecten of 

Coachprojecten. Ook verschillen ze van opzet, duur en doelgroep waarmee zij werken. Zo zijn 

er initiatieven speciaal voor scholieren of speciaal voor nieuwkomers.  

Vaak wordt een maatjesproject georganiseerd vanuit een welzijnsorganisatie. Daar ligt dan ook 

de sleutel tot verandering. Als we niet het systeem, maar juist de burger en zijn omgeving 

centraal stellen en regie geven, dan stimuleren we zelfredzaamheid en duurzame participatie. 

 
Leidraad voor integrale participatiebevordering is het Participatiewiel, ontwikkeld door Movisie. 

Dit ‘wiel’ geeft in één overzicht aan: 

1 Op welk participatiedoel mensen zorg, hulp en/of ondersteuning nodig hebben; 

2 Welke zorg, hulp en ondersteuning door de diverse soorten hulpverleners kan worden 

verleend:  

 informele hulp: mantelzorg, burenhulp, burgerinitiatieven, vrijwilligers, etc. 

 formele hulp: professionals 

3 Welke wetten en regelgeving van toepassing zijn én welke regelingen gebruikt kunnen 

worden bij specifieke hulpverlening. 

 

http://www.ikwordmaatje.nl/artikel/veelgestelde-vragen
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Voorafgaand aan de verdere uitwerking van de aanpak stellen we de volgende uitgangspunten 

met elkaar vast: 

 

4 We werken van Macro- naar Meso- naar Micro-niveau 

a Macro: de gemeente heeft behoefte aan een breed ondersteuningsprogramma  

b Meso: de organisaties die een deel van de vraag oppikken, binnen hun 

geografisch werkgebied of doelgroep-begrenzing.  

c Micro: het gaat het om het individu met zijn/haar individuele vraag/behoefte. 

 

5 We denken vanuit wederkerigheid 

Bijvoorbeeld; Veel gemeenten voeren geen verplichtingbeleid maar wel een 

stimuleringsbeleid met betrekking tot vrijwilligerswerk. Stimuleren betekent ook 

infomeren, motiveren en overtuigen.  

 

6 Een maatje helpt ook zichzelf 

In de praktijk blijkt namelijk dat sommige mensen hun eigen hulpvraag invullen juist door 

het verrichten van maatjeswerk voor anderen. Eigen behoefte versus zelf een maatje 

zijn: 

Ieder mens is uniek. Soms heb je een hulpbehoefte, tegelijkertijd heb je kwaliteiten en 

talenten. Dat iemand op het ene gebied ondersteuning vraagt wil niet zeggen dat 

diezelfde persoon op een ander terrein niet in staat is ondersteuning te bieden. 

 

4 We gaan op zoek naar verbinding tussen 0e , 1e en 2e-lijn en tussen formele en informele 

zorg. Zo voorkomen we dure oplossingen of complexe ‘gevallen’ die van het kastje naar 

de muur worden gestuurd.  

 

5 We gaan bestaande initiatieven verbinden, aanvullen en versterken in plaats van iets 

nieuws verzinnen. Waarbij we “grijze” gebieden definiëren en nieuwe kansen zien en 

benutten.  
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In 2015 vraagt de gemeente Leudal om een nieuwe werkwijze voor het stimuleren van 

Participatie. We zijn gestart met het formeren van een werkgroep van organisaties die 

betrokken zijn bij het onderwerp ‘participatie’ in Leudal. De opdracht van de werkgroep is om tot 

een integrale en breed gedragen werkwijze te komen om participatie te bevorderen.  

 

Aan de hand van bureauonderzoek en de sociale kaart van de gemeente Leudal komen we tot 

de volgende samenstelling:  

 Gemeentelijke online-community voor vraag en aanbod van vrijwilligers, KlikLeudal. 

 Zelfstandige kleinschalig zorgondernemer, Eigen-Wijs in Zorg. 

 Algemeen Maatschappelijk Werk. 

 Betrokken en beschikbare inwoonster van Leudal.  

 Vrijwilligersvereniging voor vrijwillige thuishulp. 

 

Na verloop van tijd zijn hieraan toegevoegd:  

 Regionale zorgorganisatie voor met name ouderen, Land van Horne 

 Sociaal-betrokken eigenaar van een buurtsupermarkt, Spar Synco. 

 Zorgorganisatie met name voor gehandicapten zorg, PSW 

 

Gemeenschappelijk vertrekpunt is dat de aanpak van de werkgroep moet aansluiten bij de 

samenleving en de visie van de gemeente Leudal:  

 De burger staat centraal. 

 We werken van doelgroepgericht naar vraaggericht. 

 Vraaggericht werken betekent in dit geval ook dat we niet teveel aandacht besteden aan 

de achterliggende oorzaken maar focussen op de actuele behoefte aan ondersteuning.  

 

Het gevolg van de uitgangspunten is dat we eerst kijken naar wat er allemaal al is. We willen 

immers geen bestaande initiatieven in de wielen rijden en slechts daar iets toevoegen waar dat 

geografisch of qua doelgroep nog niet beschikbaar is. Nu is Leudal een plattelandsgemeente 

met 16 relatief kleine kernen zonder grote centrale kern. Bij de initiatieven kwamen we dan ook 

veel initiatieven tegen waarvan de hulpverlening beperkt is tot het eigen dorp. Of waar de 
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bekendheid ontbreekt, zoals bij de bezorgservice van de buurtsupermarkt. Een generiek 

aanbod ontbreekt.  
 
Bij het in kaart brengen van de markt, werken we aan de hand van onderstaande vragen: 

 Welke voorzieningen zijn er in de buurt of het dorp  

 Wie is op welke terreinen actief 

 Waar kan verbinding gelegd worden met elkaar 

 Geografisch 

 Doelgroep 

 Doel 

 Werkwijze 

 In hoeverre is er sprake van centraal punt en samenwerking?  

3.3  

Bij ‘de markt in kaart brengen’ kwamen er tal van initiatieven en organisaties in beeld. Zovéél 

initiatieven en toch zoveel behoefte aan contact en ondersteuning achter de voordeur. Hoogste 

tijd voor een nadere kennismaking en een goed gesprek. We hebben dan ook alle 

maatschappelijk betrokken organisaties uitgenodigd voor een eerste bijeenkomst en 

brainstormsessie. 

Voorafgaand aan de bijeenkomst hebben we (aan de hand van de marktanalyse) met kleine 

logovlaggetjes van alle deelnemende organisaties in kaart gebracht in welk segment en op 

welke wijze men ondersteuning verleent . Heel eenvoudig maar zeer verhelderend voor 

iedereen. Zie verdere toelichting hoofdstuk 4 en in het krantenartikel (bijlage 1) 

Tijdens de 1e bijeenkomst was de opkomst zeer divers: maar liefst 24 organisaties, variërend 
van woningbouwvereniging, buurtinitiatieven, gehandicapten platform en zorgboerderijen tot 
regulieren zorgaanbieders. Om toch een eerste aanzet tot nadere kennismaking, doorverwijzen 
en samenwerken te kunnen maken, werken we aan de hand van een algemeen thema: 
eenzaamheid. Dit thema werd ingeleid met een kort en herkenbaar filmpje  

Caissières Albert Heijn gaan ouderen in de gaten houden in supermarkten in Den Haag.mp4
 

 

Tijdens deze bijeenkomst komen we tot de ontdekking dat we ons eigen voorbeeld hebben in 

de gemeente Leudal;  
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1 Hoe kunnen we samenwerking verbeteren en beter doorverwijzen naar elkaar? 

2 Welke signalen blijven liggen en waar liggen de kansen in onze gemeente? 

Tijdens de 1e bijeenkomst is veel aandacht uitgegaan naar de kennismaking. De verbazing over 

hoeveel organisaties elkaar niet kennen, terwijl ze op hetzelfde terrein werkzaam zijn, was 

groot. Soms bleek de reikwijdte van een organisatie juist weer groter dan verwacht.  

De uitkomst van de brainstormronde kwamen bij beide groepen opvallend overeen.  

1 Centraal punt waar (in)formeel vraag en aanbod bij elkaar komen. Persoonlijk en digitaal 

voor formeel en informele vragen. 

2 Netwerkplatform waar naast ontmoeting ook kennisdeling aan de orde komt. Met ruimte 

voor het bespreken van gezamenlijke problematiek en casuïstiek. 

 

Binnen de werkgroep is geïnventariseerd wie het centrale punt kan en wil zijn. Welke opties zijn 

er en wat is er nodig om deze rol te kunnen vervullen? Dit wordt verder opgepakt en uitgewerkt 

door KlikLeudal. KlikLeudal is een vrijwilligerssteunpunt waar vraag en aanbod van 

vrijwilligerswerk bij elkaar komen. Ze beheren onder andere een website waarop vraag en 

aanbod staan vermeld, zij voeren intakegesprekken met kandidaat-vrijwilligers, zij adviseren 

organisaties bij het opstellen van de vacaturetekst en profielschets, etc. Uitvoering wordt door 

vrijwilligers gedaan. 
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Met de betrokken deelnemers werken we verder aan een duurzaam platform. Het doel van dit 

platform is het stimuleren en verbeteren van onderlinge samenwerking, doorverwijzing en 

signalering. Samenwerking kan groeien als je elkaar kent en kennis hebt van elkaars werk en 

taken in de eigen gemeente. 

Binnen dit platform organiseren we drie bijeenkomsten per jaar aan de hand van een vast 

programma: 

 Een pitch van een deelnemende (gast)organisatie  

 Herhaling van het gezamenlijke belang.  

 Voortgang van dit project, wat is de stand van zaken  

 Verdieping van een gezamenlijk vastgesteld thema (bijvoorbeeld eenzaamheid) 

 “In gesprek met…” een gemeenteafdeling zoals WMO, Participatie, UWV 

 Actieve uitwisseling van kennis, ervaringen en actuele ontwikkelingen in de gemeente 

Leudal 

 Gezamenlijke activiteit bedenken (Bijvoorbeeld: een eettafel, PR campagne in de week 

tegen eenzaamheid) 

 

In samenwerking met de afdeling Participatie van de gemeente hebben we burgers/inwoners 

met een bijstandsuitkering uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. Bij de 1e bijeenkomst 

was de opkomst laag maar toch boven verwachting. De burgers/inwoners die kwamen waren 

betrokken en nieuwsgierig en hadden veel vragen (ook over rechten, plichten en financiële 

gevolgen). In de bijeenkomst hebben we met praktische voorbeelden aangegeven dat “een 

maatje worden”, ook veel kan betekenen in de zoektocht naar een nieuwe baan (verrijking CV, 

training/opleiding, netwerk, werkervaring, dagritme, nuttig bezig zijn) .  

De 2e vervolg bijeenkomst was zeer druk bezocht  en heeft geleidt tot 15 afspraken met 

KlikLeudal. Dat heeft concrete aanmeldingen opgeleverd. 
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Movisie schrijft hierover op hun website: “Participatie, het meedoen aan de samenleving is voor 

iedereen belangrijk. Mensen willen volwaardig onderdeel zijn van de maatschappij. Het gaat om 

werken, maar ook om het hebben van sociale contacten, het deelnemen en bijdragen aan de 
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maatschappij, het opdoen van vaardigheden. Sommige mensen kunnen dit op eigen kracht, 

anderen hebben daarbij ondersteuning nodig.” 

 

Voor onze maatjes-aanpak in Leudal bevatte dit een aantal elementen waarmee we aan de slag 

zijn gegaan: 

1 Sommige mensen beschikken (tijdelijk) niet over de eigen kracht om volwaardig te 

participeren. Er zijn globaal drie grote barrières die participatie zeer moeilijk maken: 

Onveiligheid, ernstige gezondheidsproblemen en extreme armoede. Tevens zijn 

hulpvragers met complexe achtergronden (verslaving, psychische problemen, dak- en 

thuislozen) vaak lastig bemiddelbaar. Dit vraagt een gezamenlijke inspanning om die 

mensen goed te ondersteunen en een goede begeleiding van de maatjes (noodzaak 

samenwerking professionals met informele zorgverleners) 

2 Meedoen is belangrijk. Als je WIL meedoen maar het niet MAG wegens bijvoorbeeld 

werkloosheid of niet KUNT wegens een beperking, voelen mensen zich soms geen 

volwaardig onderdeel van de samenleving. Uitkeringsinstanties bewaken terecht dat 

uitkeringsgerechtigden geen vrijwilligerswerk doen dat: 

 betaalde arbeid verdringt 

 belemmerend werkt in het zoeken naar betaalde arbeid 

Toch is er nog heel veel vraag naar vrijwilligers voor werk dat aan beide facetten 

tegemoet komt. Tevens hebben we de overtuiging dat er nog heel veel 

uitkeringsgerechtigden zijn die over prima kwaliteiten beschikken waarmee ze waardevol 

vrijwilligerswerk kunnen verrichten.  

3 Het meedoen aan de samenleving en een bijdrage leveren naar vermogen is ook niet 

geheel vrijblijvend; soms is wederkerigheid bij bijvoorbeeld ontvangst van een uitkering 

een verwachting waaraan moet worden voldaan. Vrijwilligerswerk, bijvoorbeeld als 

maatje, kan de vrijwilliger ook veel opleveren: jezelf nuttig en nodig voelen, iets 

terugdoen voor je uitkering, je werkritme hervinden, je sociaal netwerk 

opzetten/uitbreiden, nieuwe kennis en vaardigheden opdoen, etc. 

4 Participatie speelt een rol in het denken rondom het thema positieve gezondheid; sociale 

contacten maken het leven interessanter, het beschikken én toepassen van 

vaardigheden bevordert een positief zelfbeeld evenals het gevoel iets bij te dragen: ertoe 

doen!  

5 Participeren heeft dus een ‘halen- en een brengen-kant’. Soms ook kunnen die fasen 

elkaar opvolgen en kan iemand van hulpvrager naar hulpverlener doorgroeien 

(ervaringsdeskundige). Sommige mensen verkeren in de tijdelijk omstandigheid dat ze 

het even niet alleen kunnen; een maatje kan dan uitkomst brengen of bieden. Na enige 

tijd kan de situatie veranderen en zal de ondersteuning stoppen. We willen inzetten op 

‘rol-omkering’ en deze mensen vragen of ze nu op hun beurt zich willen inzetten om 

anderen weer te ondersteunen. Ook dit is een vorm van wederkerigheid. 

Tevens hebben alle mensen hun sterke en hun zwakke kanten; als meerdere mensen 

elkaar helpen met hun sterke en zwakke punten kan er ook iets moois ontstaan met zeer 

beperkte inzet van professionele en informele hulpverleners: het ‘Key-ring-principe’.  

Waar mogelijk willen we ook mensen met elkaar in contact brengen en bezien of ze 

elkaar kunnen helpen zonder of met zeer geringe inzet van formele of informele zorg. Dit 

is een bijzondere vorm van directe wederkerigheid.  

In Leudal hebben we afgelopen jaar een tweetal bijeenkomsten georganiseerd in 

samenwerking met de gemeentelijke afdeling Participatie waarin we 

bijstandsgerechtigden informeerden over de mogelijkheden en voorwaarden om 

vrijwilligerswerk te doen en hen voor te lichten over de diverse soorten vrijwilligerswerk.  
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Naast de innovatieve en integrale aanpak om samenwerking, doorverwijzing en signalering 

tussen bestaande organisaties te verbeteren, is er meer nodig om zelfredzaamheid en 

participatie duurzaam te verbeteren.  

Onze ervaringen in Leudal leiden tot een model met 4 aandachtsvelden.  

a Samenwerking, doorverwijzing, signalering: (pilot leudal, hoofdstuk 3 ) 

b Participatie bevorderen; mensen uitnodigen om “mee” te doen. (voorbeeld bijeenkomst 

vrijwilligerswerk/ bijeenkomst werk en inkomen) 

c Zelfbewust en wegwijs; Hoe kan de zorgvrager zelf in beweging komen. Nu komt 

hulpverlening vaak als 1e in beeld, ook bij de vraag naar een maatje. Er wordt een 

oplossingsrichting bedacht en voorgelegd aan de vrager. Terwijl we als betrokken 

maatschappelijke organisaties moeten gaan werken vanuit het principe van: zorgen vóór 

naar zorgen dát! Hier hebben we allemaal een rol in. Dit vraagt - niet in de laatste plaats 

- om een andere houding van de hulpvrager en aanbieder. Mensen kunnen zelf ook aan 

het denken gezet worden met de vraag; Wat maakt mij sterk?  

d Matching verbeteren rondom structurele vragen (GGZ, detentie, verslaving). 

 Directe matching: Hulpvrager en aanbieder vinden elkaar rechtstreeks of via de 

bemiddelende organisatie 

 Indirecte matching - onderling: Organisaties ontmoeten en vinden elkaar om passende 

matches te maken. 

 Indirecte matching – bemiddeling: Matching komt mede tot stand door inzet van een 

bemiddelende centrale organisatie. In de gemeente Leudal wordt deze rol vervuld door 

Synthese in samenwerking met KlikLeudal.  

Burger

A
samenwerking,
doorverwijzing

signalering

B
participatie

C
Zelfbewust
en wegwijs

D
Matching

verbeteren
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Een eerste aanpak;  

 Breng de markt in kaart, wat zijn bestaande initiatieven en waar is behoefte aan 

 Zorg voor een integrale aanpak zodat er meer soorten van matching kunnen ontstaan 

 Participatiewiel als tool toepassen voor een helder inzicht van het bestaande aanbod 

 Een netwerkplatform om samenwerking, signalering en doorverwijzing te bevorderen 

 Een centraal punt waar vraag en aanbod van informele zorg samenkomen 

 

Kritische succesfactoren zijn 

 Gemeenschappelijk vertrekpunt, gedeelde uitgangspunten met respect voor de 

eigenheid van de deelnemende organisaties 

 Loskomen van organisatiegrenzen, declaraties, logo’s 

 De gemeente als samenwerkings- en overlegpartner 

 Je hebt een stuurgroep nodig en werkgroepen per activiteit 

 Centraal punt moet onafhankelijk functioneren en moet continuïteit waarborgen  
 

Monitoring 

 Informele zorg is moeilijk meetbaar. Hoe meet je de gezondheid van de samenleving? 

Echter in gemeente, wijk en buurt waar goede samenwerking is en burgers actief zijn 

neemt de individuele zorgvraag af. Daar draagt deze werkwijze aan bij. Het concrete 

effect is nu niet aan te geven, meetbaar is het aantal organisaties die samenwerken in 

dit project.  

 

Wellicht heel logisch maar wel belangrijk;  

 “Warme” doorverwijzing. Dat gebeurt pas als je elkaar kent en buiten eigen kaders kan 

en wil denken. 

 Laat de regie bij de klant. Dat lijkt vanzelfsprekend maar in de praktijk is het 1e contact 

vaak met 1e lijns zorg die bellen voor een “maatje” dat is zelden de klant zelf. De klant 

bepaald de oplossing en het tempo van het proces. 

 Hou het klein! Kleine effecten hebben vaak grote gevolgen.  

 Werk preventief en maak mensen attent op hun eigen gedrag. 
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