HELP ALS COACH JE MAATJE AAN EEN BAAN!
“Behandel iemand zoals hij is, en hij zal blijven zoals hij is. Benader iemand zoals
hij zou kunnen zijn, en hij wordt wie hij zou kunnen zijn.” - Goethe
WAT IS HET MAATJESPROJECT?

Het maatjesproject is een initiatief van het OndernemersAkkoord. Ondernemers, bestuurders en managers geven op vrijwillige basis begeleiding aan gemotiveerde mensen met een bijstandsuitkering. Denk bij de begeleiding aan aanmoedigen, stimuleren en feedback geven. De coaches helpen bijvoorbeeld bij een cv opstellen,

de voorbereiding op een sollicitatiegesprek of door het inzetten van hun netwerk. Je maatje gaat ondertussen

zelfstandig op zoek naar werk. Je leert met dit project de diversiteit, mogelijkheden en uitdagingen van werkzoekenden vanuit de bijstand kennen.

WIE IS GESCHIKT ALS COACH?

Juist ondernemers, bestuurders en managers zijn goed in staat om potentie en kwaliteiten in mensen te herkennen. Jullie kunnen het beste uit mensen halen. Verder is iedereen welkom die zich wil inzetten om werkzoekenden te begeleiden richting een baan.

WAT DOE JE?

Je coacht en begeleidt een werkzoekende een-op-een. Het is onze insteek dat de coach gedurende zes maan-

den regelmatig een gesprek inplant met zijn of haar maatje. ’Je zet ook je eigen netwerk in om kansen voor je

maatje te creëren.’ We organiseren daarnaast een paar bijeenkomsten voor de coaches. Soms gaan de maatjes
dan mee. De bijeenkomsten zijn perfecte gelegenheid om te netwerken, zowel voor de coaches als voor de
maatjes.

WAT IS JE RESULTAAT?

Jij en je maatje werken er in een half jaar naartoe dat hij of zij een betaalde baan vindt. Het doel kan ook zijn

dat diegene een stevigere basis ontwikkelt om op korte termijn alsnog ergens aan de slag te gaan. Je leert zelf

veel van het proces en je helpt een werkzoekende die moeite heeft om terug te keren naar de arbeidsmarkt.
Het is daarnaast voor jezelf heel mooi als je maatje door jouw coaching uiteindelijk zelfstandig de weg naar de
arbeidsmarkt weet te vinden.

HET ONDERNEMERSAKKOORD: SAMENWERKING VOOR EEN STERKE REGIO

Midden-Brabant wil een aantrekkelijke economische regio zijn en blijven. Daarom werken

ondernemers, overheden en onderwijsinstellingen nauw samen. De afspraken tussen deze
partners liggen vast in het OndernemersAkkoord.

Bekijk voor meer informatie www.ondernemersakkoord.nl of mail naar

maatjesproject@tilburg.nl. We nemen zo snel mogelijk contact met je op.

