MATCHMAKER MAATJESVOORELKAAR
(vrijwilliger)

Welzijn Vianen is een brede welzijnsstichting te midden van de Viaanse samenleving en stelt inwoners in staat
hier actief aan deel te nemen. Ruim honderd vrijwilligers, ondersteund door een klein team van
beroepskrachten, vormen de motor van de organisatie. Belangrijke pijlers van de stichting zijn ouderenwerk,
Steunpunt Mantelzorg, de Wijkwinkel en
Vianenvoorelkaar.
Samen zijn we er voor elkaar. Vianenvoorelkaar.nl is dé verbindende schakel tussen mensen met een
hulpvraag, vrijwilligers en maatschappelijke organisaties in de gemeente Vianen. Kortom: voor iedereen die
zijn talent wil inzetten om een ander te helpen en voor iedereen die hulp kan gebruiken. Op
Vianenvoorelkaar.nl vindt men alle vraag naar en aanbod van vrijwilligerswerk in Vianen en omgeving.
Maatjes voor Elkaar
Er is een behoefte aan maatjes in Vianen en omgeving. Om in deze behoefte te voorzien is er een toevoeging
gedaan op Vianenvoorelkaar.nl in de vorm van Maatjes voor Elkaar.
De aanvragers/ cliënten hebben een diverse achtergrond. Meestal zijn ze kwetsbaar, waardoor niet ‘iedereen’
kan worden ingezet om deze mensen te ondersteunen. Het gaat onder andere om mensen die te maken
hebben met zaken, zoals dementie, mobiliteitsproblemen, eenzaamheid, zingeving, rouwproblemen, chronisch
ziek zijn, de Nederlandse taal niet goed beheersen, psychische problemen, burn- out of mantelzorger zijn.
De cliënten wensen één op één contact met een ander voor bijvoorbeeld een paar uren in de week, tijdelijk of
voor onbepaalde tijd.
Het Maatjes Project brengt cliënt en maatje bij elkaar, de matching. Dit matchingsproces wordt tot stand
gebracht door de matchmaker.
De matchmaker maakt deel uit van het team Vianenvoorelkaar.nl, maar werkt onder aansturing van de
projectleider van Maatjes voor Elkaar.
Taken en verantwoordelijkheden:
• Zelfstandig voeren van intakegesprekken met cliënt en maatje
• Registreren van gegevens
• In kaart brengen van de hulpvraag van cliënten
• Het vinden van een geschikt maatje voor de cliënt
• Deelname werkoverleg met projectleider 1 x per maand
• Deelname aan diverse trainingen om kennis op peil te houden/ te ontwikkelen

Wat vragen we?
• Kennis van de Nederlandse taal in woord en geschrift
• Communicatief en sociaalvaardig
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Empathisch vermogen, goed kunnen verplaatsen in de ander
Kennis en inzicht in één of meer van de problematiek
Mensenkennis, goed kunnen luisteren en aandacht voor de vraag achter de vraag
Sociaalvaardigheid
Goed zelfstandig kunnen werken met verantwoordelijkheidsgevoel
Computervaardig en digitaal de weg weten
Betrouwbaarheid

Wat bieden we?
Vrijwilligers worden geïntroduceerd in de organisatie en krijgen een goede begeleiding. Daarnaast is er een
collectieve verzekering voor vrijwilligers, m.b.t. aansprakelijkheid, rechtsbijstand en ongevallenschade.
Welzijn Vianen heeft een actueel vrijwilligersbeleid.

Tijdsinvestering
Beschikbaarheid van gemiddeld 4 tot 6 uur per week (flexibel in te vullen) gedurende minimaal 6 maanden
(liefst een jaar).

Belangstelling?
Voor informatie over de functie bel je met Mariska Eiflaar (projectleider), 06- 459 367 58,
m.eiflaar@welzijnvianen.nl

