Je bent jong
en je hebt
behoefte aan
een maatje!

Maatje
& co

Laura:

Maatje
& co
Maatje en co wil meer kansen creëren
voor jongeren tussen de 16 en 27 jaar.
Jongeren zonder startkwalificatie of
jongeren die dreigen uit te vallen. De
jongere zoekt zijn maatje uit die met
hem/haar praat en plannen maakt
voor werk, studie en stage.
Ook andere onderwerpen kunnen zij
samen bespreken, denk aan: hobby’s,

Maatje
& co

Ik wil
samen met jou
erop af!
…is er voor jou

Zoek je een opleiding maar
weet je niet welke?
Marianne:

Wil je werken maar weet je
niet hoe?
Ben je tussen de 16 en 27
jaar?
Meld je dan aan!

vriendschappen, toekomstplannen,
thuissituatie en persoonlijke zaken.
Het maatje heeft direct contact met
een professional. Deze kan de juiste
hulp inschakelen of doorverwijzen als

Wij worden graag
jouw maatje…

het nodig is.

met een keuze voor school of werk,
de jongere aan de hand nemen en
ondersteunen bij wat hij/zij wil bereiandere jongeren helpt ook met het
aanpakken van onderliggende zaken.

Romée:

Naomi:

Ik wil graag
samen kijken naar
wat je kunt en
wat je wilt.

Kom op,
thuiszitten is
ook niet fijn.

Maatje
& co

Maatje en co kan de jongere helpen

ken. Het maatje of het gesprek met

Zullen we het
samen doen?
Ik reik je
de hand.

Amber:

Ik ben benieuwd
naar jouw
verhaal!

Info en aanmelden

Voor meer informatie en aanmelden voor
deelname kun je terecht bij SWW,
tel 0528 278 855.
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& co

GEZOCHT
Maatjes en bedrijven
Voel jij je betrokken bij de leefwereld van de
jongere? Vind je het leuk en zinvol om een jongere te ondersteunen? Word dan vrijwilliger bij
Maatje en co.
Kan jouw bedrijf iets betekenen voor de jongere?
Vraag dan vooral naar de mogelijkheden. Voor
de jongere zoeken wij naast vrijwilligers ook
contact met bedrijven. Bedrijven die op zoek zijn
naar nieuwe talenten en openstaan voor een
(nieuwe) samenwerking.

Maatje en Co wordt
gesteund door:

SWW Centraal Bureau
Het Haagje 119
7902 LE Hoogeveen
T. (0528) 27 88 55
E. info@swwh.nl
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