
HOE WERKT HET?
Regelmatig heb je een voortgangsgesprek met je coach. Samen bepaal je hoe 
vaak en waar je met elkaar afspreekt. In de tussentijd besteed je tijd aan 
opdrachten die je met je coach hebt besproken. Het is belangrijk dat je je 
openstelt voor de coach en het niet erg vindt om meer over jezelf te vertellen. 
Alleen op basis van vertrouwen kan de coach je verder helpen. De coach werkt 
samen met je aan je zelfvertrouwen en helpt je door deuren te openen naar 
een baan. Uiteindelijk ben je zelf verantwoordelijk voor het vinden én krijgen 
van een baan. Je coach helpt je daarbij.

Wil je graag weer aan het werk, maar weet je niet 
hoe je dit aan moet pakken? Dan is het maatjes-
project iets voor jou. Je wordt gekoppeld aan 
een coach die jou ondersteunt bij het vinden van 
een baan. Hij of zij kan je helpen bij het opstellen 
van een cv of sollicitatiebrief, het vinden van een 
baan, het voorbereiden van het sollicitatiegesprek 
enzovoort. Iedere coach doet dit op zijn/haar 
eigen manier. Zij zijn niet opgeleid tot coach, maar 
uit ervaring blijkt dat zij met hun kennis en inzet 
jou op weg kunnen helpen bij het vinden van een 
baan.

HET MAATJESPROJECT 
EEN STEUNTJE IN JE RUG BIJ HET VINDEN VAN EEN BAAN! 

ALS JE AARZELT, 
GROEIT JE ANGST; 
ALS JE WAAGT, 
GROEIT JE MOED



WIE ZIJN DE COACHES?
De coaches zijn ondernemer, manager of bestuurder en aangesloten bij het 
OndernemersAkkoord*. Zij hebben zich allen ten doel gesteld om werkzoeken-
den met een uitkering aan een baan te helpen. De begeleiding vindt plaats op 
vrijwillige basis.

WAT IS JE RESULTAAT?
Bij voorkeur natuurlijk een fijne baan die bij jou past. Het is natuurlijk ook een 
heel mooi resultaat als je weer het vertrouwen hebt gekregen dat die baan er 
binnenkort écht gaat komen.

MEER INFORMATIE EN AANMELDEN
Heb je interesse om deel te nemen aan het Maatjesproject? Stuur dan je cv 
met een korte motivatie naar maatjesproject@tilburg.nl. Je aanmelding is geen 
garantie op deelname. We proberen jouw hulpvraag te koppelen aan een coach 
die je daarbij kan helpen. Mocht je nog vragen hebben, dan kun je ook een mail 
sturen naar maatjesproject@tilburg.nl.   

* Binnen het OndernemersAkkoord werken ondernemers, overheden en 
onderwijsinstellingen uit de regio met elkaar samen om de arbeidsmarkt in 
Midden-Brabant te versterken. Dit doen zij door het vergroten van het regio-
nale netwerk van betrokken werkgevers, waar werkzoekenden met een uitke-
ring kansen krijgen om hun talenten te ontwikkelen. Het maatjesproject is één 
van de ideeën die voortkomen uit het OndernemersAkkoord. 
Meer informatie: www.ondernemersakkoord.nl.
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