Eerste ervaringen vanuit het maatjesproject: “Mijn maatje helpt om te relativeren en
zegt: Doe eens even relaxed!”
Een maatje inzetten is prettig voor de cliënt, maar kan ook tijd schelen in de uitvoering! Lees
hier de eerste ervaringen van een maatje, een JGB-er en een cliënt.
Ervaringen van een maatje: “De stress, onmacht en wanhoop heb ik ook meegemaakt”
“Het eerste contact was via de app en telefoon. Toen duidelijk was dat ik geen professional
ben maar een moeder die zelf ook met DJGB te maken heeft gehad, was de cliënt opgelucht
en meer open. Het is dus belangrijk om bij de uitleg van dit project aan cliënten heel goed uit
te leggen dat ‘maatjes’ geen professionals zijn, maar ouders of jongeren die weten hoe het
is.
Ze accepteert meer van mij, want ik weet wat je voelt als ouder. De stress, onmacht en
wanhoop heb ik ook meegemaakt. De professionals hangen alle ellende ‘s avonds aan de
kapstok, maar de cliënten kunnen geen afstand nemen. Het gaat over je kinderen en laat je
niet los. Als maatje kun je aangeven dat het ondanks alle problemen, ook weer beter kan
gaan.
Ik lees, op verzoek van de cliënt, ook soms mails mee en kan aangeven hoe ik dat lees.
Omdat ik er zelf niet middenin zit, kan ik helpen om te nuanceren. Ik raak niet gelijk in de
stress als er een brief of mail van DJGB komt, maar weet wel hoe het voelt.
Als maatje is het belangrijk om alert te blijven, je kent het verhaal van de ander niet van alle
kanten en kunt dus geen oordeel geven. Dat geef ik ook aan.”
Ervaringen van een JGB-er: “Ik vind het fijn dat deze moeder een maatje heeft”
“Ik heb geen contact met moeder over het maatjesproject. Wij hebben een schriftelijke
aanwijzing aan ouders uitgereikt waarbij een uithuisplaatsing de consequentie kan zijn. Dit
maakt dat moeder op dit moment niet de behoefte voelt met mij vertrouwelijk door te praten
over het maatje, hetgeen begrijpelijk is en passend voor het proces waar wij nu in zitten met
ouders. Wel heb ik contact gehad met het maatje, die belde toen een mail van moeder niet
aankwam. Ik heb het idee dat dit een goede match is en vind ik het fijn dat deze moeder een
maatje heeft.”
Ervaringen van een cliënt: “Mijn maatje helpt om te relativeren en zegt: Doe eens even
relaxed!”
“Ik heb heel veel aan mijn maatje. We hebben veel contact via WhatsApp en elkaar 1 keer
gezien. Als ik haar app krijg ik snel antwoord en ze geeft tips en uitleg. Ze helpt me ook om
te relativeren en zegt: Doe eens even relaxed! Er is zeker een klik, ze is een schat en dit
contact levert me zeker veel op. De uitleg in het begin vanuit DJGB had beter gemoeten, het
werd me opgedrongen, ik had geen idee en was eerst afstandelijk naar mijn maatje. Pas
toen zij uitlegde dat ze er echt voor mij is, durfde ik vrijuit te praten. Nu ben ik heel blij met
mijn maatje en heb dus echt veel aan haar.”

