Vooruitzien is regeren
Regeren is vooruitzien. Zo luidt het spreekwoord. Maar ik draai het graag om: vooruitzien is
regeren. Want om te kunnen regeren – regie te nemen - moet je vooruitkijken. En om
vooruit te kunnen kijken, moet je weten waar je staat.
Vaak neem je daarvoor te weinig tijd. Toch kun je pas een volgende stap zetten als je zicht
hebt op je huidige situatie en op dat wat voor je ligt. Je kunt inspelen op omstandigheden als
je nét wat verder kunt kijken dan de dag van vandaag. Als je wilt weten wat je vandaag gaat
doen om morgen een volgende stap te zetten, moet je eerst kíjken, je plaats bepalen en
vervolgens vooruitzien. Dan kun je de regie nemen over de stappen die je wilt zetten.
MattieClick kan je daarbij inspireren en ondersteunen.

Angelique van Dam
Initiatiefnemer en trainer MattieClick
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Voor wie is MattieClick?
MattieClick is in eerste instantie bedoeld voor jonge (aanstaande) moeders die dreigen vast
te lopen in de nieuwe situatie van het ouderschap. De zorg voor een kind kan zwaar wegen,
en natuurlijk kunnen er ook problemen zijn met bijvoorbeeld werk, huisvesting, geld, of de
relatie met hun partner.
Toch is ondersteuning vaak niet ver weg: het eigen netwerk van de vrouwen kan een
oplossing zijn. Familie, vrienden, bekenden, collega’s, studiegenoten, professionals in de
zorg of het sociale domein kunnen een steun in de rug bieden. Bij heel concrete vragen zoals
een middag oppassen, of voor advies bij zaken als opvoedkwesties, financiële vragen of
problemen met de werkgever.

Wat is MattieClick?
MattieClick is een handige methode waarbij jonge (aanstaande) moeders stap voor stap
onderzoeken bij wie ze terecht kunnen. In vijf stappen maken ze zelf online of op papier een
overzicht van de mensen om haar heen – dichtbij en verder weg.
Tegelijk wordt duidelijk bij wat voor soort vragen deze mensen kunnen helpen. Je staat er
niet alleen voor, dat wil MattieClick duidelijk maken.

MattieClick zet in op concrete resultaten:
•
•
•
•

Mensen om je heen, steun en
ondersteuning wanneer nodig.
Een woon/leef omgeving die bijdraagt
aan kwaliteit van leven.
De mogelijkheid om deel te nemen
aan de maatschappij.
Leven naar eigen keuzes en wensen.
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Een belangrijke vraag is:
“Als ik tegen mijn grenzen aanloop en de zorg
voor mijn kind me even te veel wordt, wie
kan ik dan vragen om mij te helpen?
MattieClick is een aanpak die helpt om
antwoorden te vinden.”
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Hoe MattieClick is ontstaan
MattieClick is een initiatief van Angelique van Dam en is gebaseerd op een methode die zij
eerder met haar organisatie Mijn Leven Met (MLM) ontwikkelde. MLM biedt een praktische
aanpak voor mensen die de (intensieve) zorg hebben over kinderen, partners, ouders,
andere familieleden of vrienden. MLM stimuleert hen om op zoek te gaan naar oplossingen
in hun naaste omgeving: wie kan mij ondersteunen in de zorg voor mijn naaste?
Angelique van Dam heeft de MLM-methode nu geschikt gemaakt voor jonge (aanstaande)
moeders, zodat zij hiermee meer grip krijgen op hun situatie.
Europees project
MattieClick is onderdeel van het Europese project PATH / Interreg2Seas . In dit project
werken Nederlandse, Engelse, Franse en Belgische partners samen. Alle partners
ontwikkelen projecten om jonge (aanstaande) ouders beter te ondersteunen in de vaak
lastige eerste jaren van hun kind.
Het Maasstad Ziekenhuis , een van de Nederlandse partners in PATH, is nauw betrokken bij
MattieClick.

De visie van MattieClick
De visie waar MattieClick op gebaseerd is
•
•
•

Iedereen heeft zijn of haar eigen leven.
Iedereen heeft anderen nodig in het leven.
Iedereen heeft het recht uitgedaagd te worden om zijn of haar leven naar eigen
inzicht en overtuiging in te richten.

De uitgangspunten van MattieClick
•
•
•

Mensen maken het verschil.
Betrek anderen bij je leven.
Morgen begint vandaag.
www.mattieclick.nl
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Wat betekenen deze visie en uitgangspunten?
Om aan een goed leven te werken, moet je werken aan je relaties.
Er zijn altijd mensen die bij jou passen.
De vindingrijkheid van mensen kun je stimuleren.
Daarom richten we ons ons op de positieve kracht van die vindingrijkheid.
Mensen hebben meer te bieden dan we denken.
Je relaties vormen de beste garantie op veiligheid en bestendigheid in je bestaan.
Je omgeving geeft je kansen, maar houdt je soms ook tegen. Dus het is belangrijk om
realistisch te kijken wat echt haalbaar is en daar op in te zetten.

•
•
•
•
•
•

MattieClick-coaches
MattieClick-coaches adviseren en begeleiden jonge (aanstaande) moeders die wat extra
ondersteuning nodig hebben.
Een coach kan een vrouw op weg helpen bij het vinden van oplossingen in haar directe
omgeving. Daarbij is het belangrijk om haar te stimuleren bij het opbouwen van nieuwe
relaties en het versterken van bestaande relaties.

Wie kan MattieClick-coach worden?
•
•

Vrijwilligers die een vrouw of een groepje vrouwen willen begeleiden
Professionals in de zorg en het sociale domein die de MattieClick-methode in hun
werk willen toepassen.
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Wat doet een MattieClick-coach?
•

•
•
•

Als coach stimuleer je (aanstaande) moeders om de mensen hun omgeving bij hun
leven te betrekken. Dat doe je in eerste instantie door samen met hen de MattieClick
te maken (relatiekaart).
Je helpt (aanstaande) moeders op deze manier oplossingen voor problemen te
vinden.
Je stimuleert (aanstaande) moeders om te bouwen aan bestendige relaties.
Je maakt samen een routeplan voor de vervolgstappen: hoe benader je de mensen in
je omgeving? Wat vraag je hen precies? Wat ga je morgen concreet oppakken?

MattieClick-bijeenkomsten
MattieCafé
Elke maand, in principe op de derde zaterdag, van 15.00 uur tot 17.00 uur
We organiseren het MattieCafé eens per maand voor moeders, professionals en vrijwilligers.
Het is een open inloopbijeenkomst, waarbij we elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen
kunnen delen. Met een kop koffie of thee onder handbereik! Er is altijd iemand van
MattieClick aanwezig, dus je komt nooit voor niets.
www.mattieclick.nl/agenda voor informatie over data en locaties.

MattieClick-workshop (voor vrouwen, professionals en vrijwilligers)
Wij organiseren verschillende soorten workshops over MattieClick van elk 2 bijeenkomsten:
•
•
•

Voor (aanstaande) moeders
Voor professionals
Voor vrijwilligers

Er is een open inschrijving (zie www.mattieclick.nl/workshops).
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MattieClick-aanpak
MattieClick gaat uit van het lange-termijn perspectief: hoe ziet je leven er straks uit? En
tegelijk zetten we ons in voor het korte-termijn resultaat: hoe kun je nu oplossingen vinden
voor zaken waar je nu tegen aanloopt?
Daarbij zijn deze kernwoorden van belang: concreet, realistisch en haalbaar.

Uitgangspunten voor coaches:
1. de regie/verantwoordelijkheid ligt bij de deelnemer;
2. in principe kan iedereen dit zelf;
3. zelf doen betekent niet alleen doen.

Hoe ga je als coach te werk?
1. Je brengt samen met de deelnemer de huidige situatie in beeld;
2. Je brengt samen met de deelnemer de gewenste situatie in beeld;
3. Je bepaalt samen met de deelnemer de volgende stappen voor het komende jaar.

Contact
MattieClick
Angelique van Dam
info@mattieclick.nl
06-302 59 570
www.mattieclick.nl
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