
Ken je de ‘Ambachtse Maatjes’ al? Ambachtse maatjes is een nieuw project 

voor en door jongeren, waarbij jongeren elkaar helpen en ondersteunen.  

In verband met de start van dit nieuwe project in Hendrik-Ido-Ambacht 

zoeken we: 

 

 

                                                              

 

 

MAATJES (STAGE) 
Voor jongeren is het vaak lastig de juiste en laagdrempelige ondersteuning te vinden. 

Een maatje is ook jong en sluit daarom goed aan bij de omgeving en belevingswereld 

van de jongere. Samen zélf stappen zetten en keuzes maken. Elke jongere verdient 

een maatje, waardoor zij het verschil kunnen maken en (weer) gezien worden.  

Als Maatjes sta je dichtbij jongeren en geef je vertrouwen en steun. Wil je daarbij ook 

nog veel leren? Dan is dit je kans! 

 

Jij  

□ bent tussen 16 en 28 jaar oud  □ studeert Social Work op het MBO of HBO  

□ bent zelfverzekerd en enthousiast □ staat graag klaar voor een ander en bent flexibel 

□ bent ondernemend en pro actief  □ hebt geduld en een luisterend oor     

□ bent sociaal & betrouwbaar  □ je bent behulpzaam en kan goed organiseren  

 

Wat ga je doen?   

□ je spreekt 1 of 2 keer per week (on- en/of offline) af met jouw jongere 

□ en je helpt en ondersteunt met het zetten van positieve stappen en bereiken van doelen 

□ je bent een vertrouwenspersoon en rolmodel en deelt vanuit jouw ervaringen 

□ je empowered jouw jongere door aandacht, tijd en ruimte te bieden 

Wat levert dit je op? 

□ je wordt gecoacht en getraind door professionals 

□ je leert veel nieuwe mensen en organisaties kennen 

□ je leert veel over jezelf en doet veel ervaring op, goed voor jouw Curriculum Vitae! 

□ je draagt op jouw manier positief bij aan de samenleving, maakt het verschil 

Interesse? 

Past dit bij je? En denk jij ben ons te passen? Schrijf ons dan voor 21 mei 2021 wie je bent, 

wat je gedaan hebt en waarom je dit graag wilt. Mail naar ambachtsemaatjes@hi5ambacht.nl  

Zet in het onderwerp: ‘maatjes STAGE’. 

 

Is dit niets voor jou, maar ken je wel jongeren bij wie dit past? Stuur deze info dan door! 

Dankjewel voor het delen en graag tot ziens. Volg ons ook op insta en Facebook!  

 @ambachtsemaatjes   @ambachtsemaatjes 

mailto:ambachtsemaatjes@hi5ambacht.nl

