Hoe doe je de MattieClick?
Individueel
• Je gaat naar www.mattieclick.nl. Daar kun je lezen
hoe je zelf de MattieClick kunt doen.

Ben je (bijna)
moeder?

In een groep
• Je meldt je aan voor een gratis
workshop.
Op www.mattieclick.nl lees je
wanneer de volgende workshop
wordt gehouden. Hier kun je je ook
inschrijven.
•

Als je eerst meer wilt weten, kun je
naar een gratis inloopbijeenkomst
komen. Op www.mattieclick.nl vind
je de data en locaties.

Doe de
MattieClick!
mattieclick.nl

www.mattieclick.nl | info@mattieclick.nl | 06 - 302 59 570
MattieClick is onderdeel van het Europese Interreg PATH project en werkt
hierin samen met Maasstad Ziekenhuis

Op wie kun jij rekenen?
Ontdek je
hulptroepen met
MattieClick!

Wie geeft jou een steuntje
in de rug?
Moeder zijn is mooi, maar ook ingewikkeld. Je hebt weinig
tijd voor jezelf en het valt niet mee om je werk of studie met
het moederschap te combineren. Of je hebt problemen met
bijvoorbeeld de opvoeding, je relatie, of geld. Hoe los je dat
op?

Wat is MattieClick?
MattieClick is een manier om in 5 stappen je relaties in
kaart te brengen.
Ook denk je na over vragen als:
• Hoe goed is mijn relatie met die persoon eigenlijk?
• Waarbij zou ik wel wat steun kunnen gebruiken?
• Welke mensen zou ik beter willen leren kennen?
• Hoe vraag ik iemand om mij te helpen?

Als je de MattieClick hebt gedaan,
weet je precies welke mensen je
kunt vragen om jou te helpen

Jouw netwerk
Vaak heb je mensen in je omgeving die je kunnen helpen een
oplossing te vinden. Ook mensen aan wie je niet zo snel zou
denken. Bijna iedereen vindt het fijn om anderen te helpen!
Vooral als je met een duidelijke vraag komt. Maar hoe vind je
die hulptroepen? Met MattieClick ontdek je het.
Voorbeeld ingevulde MattieClick

