Overzicht maatjes- en coachingsprojecten
Jeugd
versie september 2020

In dit document vindt u een uitgebreid overzicht van maatjes- en coachingsprojecten voor
jeugd in Amersfoort.
Het document bevat zowel interne als externe links, voorbeeld: www.voorbeeldlink.nl.
U kunt in het document zoeken naar bijvoorbeeld een aanbieder of op themawoord. Druk
CTRL+F in en er verschijnt een venster waarin u kunt typen.
Als u in de inhoudsopgave klikt op het aanbod wordt u automatisch naar de juiste pagina
gebracht.
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Inhoud
Hieronder vindt u een overzicht van Maatjes- en coachprojecten. Heeft u een aanvulling, of vindt u
uw initiatief niet terug in het overzicht, dan kunt u dat doorgeven per mail aan:
collectieveactiviteiten@indebuurt033.nl
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Maatjes- en coachingsprojecten: 0 tot 12 jaar
Ervaringsmaatjes
6-12 jaar
Voor wie
Waar
Omschrijving

Kinderen van 6 – 12 jaar
Amersfoort
Ervaringsmaatjes is een samenwerkingsproject tussen Indedbuurt033, SOVEE en
Sociale Gasten voor kinderen en jongeren tussen de 6 en 18 jaar die opgroeien in een
gezin met een (psychisch) ziek, beperkt of verslaafd gezinslid. Deze kinderen worden
ook wel jonge mantelzorgers genoemd, omdat ze als gevolg van de situatie in het
gezin extra zorg moeten bieden, zich zorgen maken over de ander of zelf zorg missen.
Deze jonge mantelzorgers worden voor een periode van 6-9 maanden gekoppeld aan
een jong volwassen stagiaire of vrijwilliger van 18-35 jaar die zelf ook is opgegroeid in
een gezin met een ziek, beperkt of verslaafd gezinslid.
Het ervaringsmaatje spreekt wekelijks met het kind of de jongere af en zorgt voor
 ontspanning en samen leuke dingen doen, zodat de jonge mantelzorger zich
weer kind voelt;
 een luisterend oor en het delen van ervaringen, waardoor de jonge
mantelzorger zich erkend voelt;
 specifieke aandacht voor de jonge mantelzorger, waardoor eigenwaarde
groeit.
Door de inzet van ‘Ervaringsmaatjes’ krijgen jonge mantelzorgers meer eigenwaarde
en zelfvertrouwen en dit draagt bij aan het welzijn van het kind/jongere en het
voorkomen van overbelasting.
gratis
Voor kinderen tot 13 jaar bij Catelijne Mostert via catelijne.mostert@indebuurt033.nl
of tel: 06-23160647

Wat kost het
Meer informatie
en aanmelden

Home-Start
Humanitas Eemland
Voor wie?

Voor gezinnen met jonge kinderen. Het jongste kind is maximaal 12 jaar.

Waar? in welke wijk?

Stedelijk

Omschrijving

Vrijwilligers van Home-Start en Home-Start+ ondersteunen ouders bij de opvoeding
van hun kinderen. De ervaren en getrainde vrijwilligers hebben allemaal zelf ervaring
als opvoeder. Ze bieden ondersteuning, een luisterend oor, praktische hulp en
vriendschappelijk contact aan ouders met ten minste één kind tot 7 jaar.
Home-Start+ is voor gezinnen met ten minste één kind in de leeftijd van 7 tot en met
12 jaar.
De gezinnen geven zélf aan op welke gebieden zij steun wensen: hun vragen staan
centraal. Home-Start en Home-Start+ willen met het programma het zelfvertrouwen
van ouders vergroten en hun sociale relaties versterken. De vrijwilliger bezoekt een
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dagdeel per week het gezin.
Door de ondersteuning proberen Home-Start en Home-Start+:
 te voorkomen dat alledaagse problemen uitgroeien tot ernstige en
langdurige problemen
 het zelfvertrouwen van ouders te vergroten
 de sociale relaties van ouders te versterken
 gezinnen aan te moedigen om efficiënt gebruik te maken van beschikbare
diensten, voorzieningen en regelingen
Home-Start is een evidence based programma. Dat betekent dat wetenschappelijk
onderzoek heeft aangetoond dat het programma werkt. Ouders voelen zich prettiger
en gaan positiever met hun kinderen om na de ondersteuning door een vrijwilliger
van Home-Start.
Wat kost deelname

De ondersteuning is gratis

Meer informatie en
aanmelden

Informatie www.home-start.nl en www.humanitas.nl/eemland
Aanmelden kan via home-start.eemland@humanitas.nl

VoorleesExpress
3-8 jaar
Voor wie
Waar
Omschrijving

Wat kost het
Meer informatie en
aanmelden

Gezinnen waar niet tot weinig wordt gesproken en voorgelezen.
Voor kinderen van 3-8 jaar en hun ouders.
Amersfoort, Bunschoten, Leusden
Vrijwilligers lezen 20 weken lang voor in een gezin om het taal- en leesklimaat te
stimuleren. Hierbij gaat het om het stimuleren van leesplezier bij de kinderen en
ouders. Voorlezen is het vertrekpunt, maar het gaat vooral om taalstimulatie en
taalproductie door interactie.
De voorlezer fungeert als rolmodel voor de ouders.
Het project wordt uitgevoerd door de Bibliotheek Eemland
Gezinnen betalen eenmalig €10,- voor deelname
www.voorleesexpress.nl/locatie/eemland
www.voorleesexpress.nl/locatie/leusden
voorleesexpress@bibliotheekeemland.nl
tel: 06-29603816

Taalcoaching voor kinderen
2-12 jaar
Voor wie
Waar

Asielgezinnen, waarvan zowel de ouders als de kinderen de Nederlandse taal nog niet
zo goed beheersen. Taalcoaching is voor kinderen tussen de 2 - 12 jaar.
Stedelijk in Amersfoort en Leusden
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Omschrijving

Wat kost het
Meer informatie en
aanmelden

De kinderen worden gekoppeld aan een taalcoach, vrijwilliger of HBO-student. Deze
komt wekelijks bij het gezin thuis om activiteiten met het kind te ondernemen op het
gebied van taal. Ouders worden hierbij betrokken. Ze kunnen bij de coach ook
terecht voor advies op het gebied van taalontwikkeling van hun kind.
Gratis
Voor meer informatie en aanmelden:
coördinator Karolina van Iersel 033-4619520
kvaniersel@integratiewerk.nl https://www.integratiewerk.nl/

Gezin in de Buurt & Homies
0-18 jaar
Voor wie

Waar
Omschrijving

Wat kost het
Meer informatie en
aanmelden

Kinderen en jongeren van 0 t/m 18 jaar, ouders of een heel gezin die contact met een
andere volwassene of gezin nodig hebben. Anderzijds voor gezinnen die graag wat
voor een kind, ouder of gezin willen betekenen.
Stedelijk
Present verbindt gezinnen aan elkaar. Als er periode van zorg is in een gezin, kan een
kind tekort komen in de basisbehoeften. Soms is er dan onvoldoende netwerk en/of
gezondheid en zijn er geen financiële middelen om dit zelf op te lossen. In een ander
gezin waar minder zorg is, is ruimte om open te staan voor 1 of meer kinderen,
ouders of een heel gezin. In zo’n gezin hoeven er geen professionals of superouders
te zijn, maar mensen met ruimte in hun hart en enige rust in het dagelijks ritme. De
volwassene die hiervoor kiest noemen wij een Homie. Maar ook het gezin, of kind
waaraan de Homie gekoppeld wordt, is weer een Homie. Zo zijn alle betrokkenen
Homies voor elkaar.
Present verbindt de gezinnen op maat en begeleidt het traject. En na afloop van het
begeleide traject? Misschien blijven de gezinnen wel Homies van elkaar...!
Voorbeelden van verbindingen:
-Een gezin biedt een speel- of huiswerkplek voor een kind voor 1 keer per 2 weken
op een middag.
-Een gezin biedt wekelijks aan een alleenstaande ouder met kinderen een plek aan
tafel.
Gratis
Wij werken gedurende het verbindingstraject altijd samen met een hulpverlener van
de hulpvrager. Voor meer informatie kan de hulpverlener contact opnemen met
info@presentamersfoort.nl . Aanmelden kan via het aanmeldingsformulier
https://stichtingpresent.nl/amersfoort/aanmeldformulier-voor-de-vraag-naar-eengezin-de-buurt/

Maatje & Co
6-10 jaar
Voor wie
Waar

Kinderen van 6 - 10 jaar
Stedelijk
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Omschrijving

Wat kost het
Meer informatie
en aanmelden

Maatje&Co is er voor kinderen die wat extra ondersteuning en/of persoonlijke
aandacht kunnen gebruiken en die dit vanuit hun directe omgeving niet kunnen
krijgen. Het kind wordt gekoppeld aan een vrijwillig maatje die wekelijks afspreekt
met het kind. Het maatje en het kind kunnen samen activiteiten gaan ondernemen
zoals sporten, spelletjes spelen, naar de bibliotheek of een dagje uit. Voor een kind
kan een vrijwillig maatje iemand zijn aan wie ze hun verhaal kwijt kunnen. Door inzet
van een maatje kan een ouder, wanneer nodig, even ontlast worden in de dagelijkse
zorgen. Het maatje kan het kind toeleiden naar een leuke activiteit in de buurt.
Door Maatje&Co zitten kinderen beter in hun vel waardoor hun zelfvertrouwen is
vergroot en hun schoolprestaties verbeterd. Daarnaast hebben zij hun leefwereld
verbreed en doen ze meer mee met naschoolse activiteiten zoals sporten, kinderclub
in de buurt etc.
Gratis
https://www.indebuurt033.nl/kinderen-jongeren/ondersteuning-kinderen-enjongeren/maatje-co/
maria.deleeuw@indebuurt033.nl

Coach&Cootje
10-14 jaar
Voor wie

Kinderen van 10 – 14 jaar

Waar
Omschrijving

Stedelijk
Coach&Cootje is voor kinderen die wat extra ondersteuning kunnen gebruiken in de
overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs en die dit vanuit hun
directe omgeving niet kunnen krijgen. Met hulp van een vrijwillige coach die
wekelijks met het kind afspreekt, stelt het kind doelen op wat hij/zij graag zou willen
verbeteren. Dat kunnen het vergroten van zelfvertrouwen zijn, leren plannen,
schoolkeuze of toekomstdromen. Hier gaan ze samen mee aan de slag. De coach en
het kind kunnen samen activiteiten gaan ondernemen zoals sporten, spelletjes
spelen, naar de bibliotheek of een dagje uit. Voor een kind kan een vrijwillige coach
iemand zijn aan wie ze hun verhaal kwijt kunnen.
Door Coach&Cootje zitten kinderen beter in hun vel waardoor hun zelfvertrouwen is
vergroot en hun schoolprestaties verbeterd. Daarnaast hebben zij hun leefwereld
verbreed en doen ze meer mee met naschoolse activiteiten zoals sporten,
techniekclub etc.

Wat kost het

Gratis

Meer informatie
En

https://www.indebuurt033.nl/kinderen-jongeren/ondersteuning-kinderen-enjongeren/coach-cootje/

aanmelden

Maria de Leeuw tel. 06-81492165

maria.deleeuw@indebuurt033.nl
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Groepscoaching van Coach&Cootje
8 - 13 jaar
Voor wie
Waar
Omschrijving

Wat kost het
Meer informatie
en aanmelden

Kinderen 8 t/m 13 jaar oud
Stedelijk
Kinderen met een gelijke coachvraag worden 1 keer in de 2 weken gecoacht in een
klein groepje, max. 8 kinderen. Deze groepjes draaien zolang als nodig en worden
begeleid door vrijwilligers en medewerkers van Indebuurt033.
Gratis
Voor meer informatie en aanmelden:
https://www.indebuurt033.nl/kinderen-jongeren/ondersteuning-kinderen-enjongeren/coach-cootje/
Maria de Leeuw tel. 06-81492165 maria.deleeuw@indebuurt033.nl
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Maatjes- en coachingsprojecten: ouder dan 12 jaar
Coach&Cootje
10-14 jaar
Voor wie
Waar
Omschrijving

Wat kost het
Meer informatie
en aanmelden

Kinderen van 10 – 14 jaar
Stedelijk
Coach&Cootje is voor kinderen die wat extra ondersteuning kunnen gebruiken in de
overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs en die dit vanuit hun
directe omgeving niet kunnen krijgen. Met hulp van een vrijwillige coach die
wekelijks met het kind afspreekt, stelt het kind doelen op wat hij/zij graag zou willen
verbeteren. Dat kunnen het vergroten van zelfvertrouwen zijn, leren plannen,
schoolkeuze of toekomstdromen. Hier gaan ze samen mee aan de slag. De coach en
het kind kunnen samen activiteiten gaan ondernemen zoals sporten, spelletjes
spelen, naar de bibliotheek of een dagje uit. Voor een kind kan een vrijwillige coach
iemand zijn aan wie ze hun verhaal kwijt kunnen.
Door Coach&Cootje zitten kinderen beter in hun vel waardoor hun zelfvertrouwen is
vergroot en hun schoolprestaties verbeterd. Daarnaast hebben zij hun leefwereld
verbreed en doen ze meer mee met naschoolse activiteiten zoals sporten,
techniekclub etc.
Gratis
https://www.indebuurt033.nl/kinderen-jongeren/ondersteuning-kinderen-enjongeren/coach-cootje/
Maria de Leeuw tel. 06-81492165 maria.deleeuw@indebuurt033.nl

Ervaringsmaatjes
13-18jaar
Voor wie
Waar
Omschrijving

Jongeren van 13 – 18 jaar
Amersfoort
Ervaringsmaatjes is een samenwerkingsproject tussen Indedbuurt033, SOVEE en
Sociale Gasten voor kinderen en jongeren tussen de 6 en 18 jaar die opgroeien in een
gezin met een (psychisch) ziek, beperkt of verslaafd gezinslid. Deze kinderen worden
ook wel jonge mantelzorgers genoemd, omdat ze als gevolg van de situatie in het
gezin extra zorg moeten bieden, zich zorgen maken over de ander of zelf zorg missen.
Deze jonge mantelzorgers worden voor een periode van 6-9 maanden gekoppeld aan
een jong volwassen stagiaire of vrijwilliger van 18-35 jaar die zelf ook is opgegroeid in
een gezin met een ziek, beperkt of verslaafd gezinslid.
Het ervaringsmaatje spreekt wekelijks met het kind of de jongere af en zorgt voor
 ontspanning en samen leuke dingen doen, zodat de jonge mantelzorger zich
weer kind voelt;
 een luisterend oor en het delen van ervaringen, waardoor de jonge
mantelzorger zich erkend voelt;
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specifieke aandacht voor de jonge mantelzorger, waardoor eigenwaarde
groeit.
Door de inzet van ‘Ervaringsmaatjes’ krijgen jonge mantelzorgers meer eigenwaarde
en zelfvertrouwen en dit draagt bij aan het welzijn van het kind/jongere en het
voorkomen van overbelasting.
Wat kost het
Meer informatie
en aanmelden

gratis

Voor jongeren vanaf 13 jaar bij SOVEE via coachenco@sovee.nl of via de website
www.sovee.nl

Groepscoaching
Coach&Cootje
Voor wie
Waar
Omschrijving

Wat kost het
Meer informatie
en aanmelden

Kinderen van 8 t/m 13 jaar oud
Stedelijk
Kinderen met een gelijke coachvraag worden 1 keer in de 2 weken gecoacht in een
klein groepje, max. 8 kinderen. Deze groepjes draaien zolang als nodig en worden
begeleid door vrijwilligers en medewerkers van Indebuurt033.
Gratis
Voor meer informatie en aanmelden:
https://www.indebuurt033.nl/kinderen-jongeren/ondersteuning-kinderen-enjongeren/coach-cootje/
Maria de Leeuw tel. 06-81492165 maria.deleeuw@indebuurt033.nl

Coach&Co
13-23 jaar
Voor wie
Waar
Omschrijving

Jongeren 13-23 jaar die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.
Woonachtig en/of schoolgaand in Amersfoort
Coachingsproject voor jongeren tussen de 13 en 23 jaar die een steuntje in de rug
kunnen gebruiken omdat het op school of thuis niet lekker loopt. Een coach is een
soort maatje, die aandacht geeft, hulp biedt, maar ook leuke dingen met de jongere
doet. Hij/zij stimuleert de jongere om zelf sturing te geven aan zijn/haar toekomst.
De coach legt niet de nadruk op problemen, maar ziet juist kwaliteiten en sluit hierbij
aan. Een coach kan helpen met schoolse zaken zoals planning, motivatie voor school.
Hij werkt aan een wederzijdse vertrouwensband en spreekt over alles wat de jongere
bezighoudt. Samen ontspanning zoeken en activiteiten ondernemen zoals sport of
naar de film gaan, is goed mogelijk. Een coach kan een kruiwagen zijn naar werk of
stage, kan ondersteunen bij het vinden van een waardevolle vrijetijdsbesteding of bij
het maken van vrienden.
Jongeren over hun coach
'Ik vond het fijn dat ze luisterde en vertelde wat ik wel goed deed.' Samra
'M'n coach heeft me laten zien dat ik het ook zelf kan.' Ruben
'Toen het thuis niet lekker liep, heeft ze me enorm gesteund. Daardoor gaat het nu
een stuk beter.' Saida
9
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Wat kost het
Meer informatie en
aanmelden

'Dankzij m'n coach lukt het mij nu beter om vrienden te maken en te houden.' Evelien
'Zonder m'n coach had ik dat vakantiebaantje nooit voor elkaar gekregen.' Joey
'Ik ben nu gemotiveerd om deze opleiding af te maken. Door mijn coach ben ik
zelfverzekerder.' Joseph
'Toen ik 18 werd moest ik ineens een hoop dingen zelf regelen zoals verzekering,
studiefinanciering en noem maar op. Daarop was ik niet goed voorbereid. Mijn coach
heeft me daarbij enorm geholpen.' Antoine.
Geen kosten
Coach&Co (directe link)
www.sovee.nl
coachenco@sovee.nl
SOVEE tel.nr 033-4702159

Mijn Tweede Familie
Jonge alleenstaande vluchtelingen
Voor wie
Waar
Omschrijving

Wat kost het
Meer informatie
en aanmelden

Jonge alleenstaande vluchtelingen 17-23 jaar
Stedelijk;
Woonachtig en/of schoolgaand in Amersfoort
Bij ‘Mijn Tweede Familie’ wordt een gezin aan een alleenstaande jonge vluchteling
(17-23 jaar)gekoppeld . Deze jongere woont zelfstandig op kamers of in een
huurwoning. Bij een tweede familie kan hij zijn verhaal kwijt. Gewoon op een middag
aan de keukentafel bij een kopje thee de dag doornemen of in alle rust huiswerk
maken. Een keertje aanschuiven bij het avondeten en daarna gezellig op de bank
voor de tv. Of een zondagmiddag mee met een familie-uitje. Gewone, alledaagse
familieaangelegenheden zijn voor deze jongeren heel waardevol en dragen bij aan
ontspanning en een gevoel van geborgenheid. Een tweede familie kan de jongere bij
diverse zaken helpen zoals: leren koken, vinden van een bijbaan, kopen van een
laptop, etc.. De familie biedt de jongeren ondersteuning bij de stappen naar
volwassenheid. Een tweede familie kan het gemis van ouders een klein beetje
goedmaken.
Gratis
https://www.sovee.nl/diensten/mijn-tweede-familie/
www.sovee.nl
info@sovee.nl 033 4702159

Gezin in de Buurt & Homies
0-18 jaar
Voor wie

Waar

Kinderen en jongeren van 0 t/m 18 jaar, ouders of een heel gezin die contact met een
andere volwassene of gezin nodig hebben. Anderzijds voor gezinnen die graag wat
voor een kind, ouder of gezin willen betekenen.
Stedelijk
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Omschrijving

Wat kost het
Meer informatie en
aanmelden

Present verbindt gezinnen aan elkaar. Als er periode van zorg is in een gezin, kan een
kind tekort komen in de basisbehoeften. Soms is er dan onvoldoende netwerk en/of
gezondheid en zijn er geen financiële middelen om dit zelf op te lossen. In een ander
gezin waar minder zorg is, is ruimte om open te staan voor 1 of meer kinderen,
ouders of een heel gezin. In zo’n gezin hoeven er geen professionals of superouders
te zijn, maar mensen met ruimte in hun hart en enige rust in het dagelijks ritme. De
volwassene die hiervoor kiest noemen wij een Homie. Maar ook het gezin, of kind
waaraan de Homie gekoppeld wordt, is weer een Homie. Zo zijn alle betrokkenen
Homies voor elkaar.
Present verbindt de gezinnen op maat en begeleidt het traject. En na afloop van het
begeleide traject? Misschien blijven de gezinnen wel Homies van elkaar...!
Voorbeelden van verbindingen:
-Een gezin biedt een speel- of huiswerkplek voor een kind voor 1 keer per 2 weken
op een middag.
-Een gezin biedt wekelijks aan een alleenstaande ouder met kinderen een plek aan
tafel.
Gratis
Wij werken gedurende het verbindingstraject altijd samen met een hulpverlener van
de hulpvrager. Voor meer informatie kan de hulpverlener contact opnemen met
info@presentamersfoort.nl . Aanmelden kan via het aanmeldingsformulier
https://stichtingpresent.nl/amersfoort/aanmeldformulier-voor-de-vraag-naar-eengezin-de-buurt/
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