Wijs je cliënten op MattieClick

Met MattieClick...

Er zijn verschillende manieren waarop een (aanstaande) moeder de
MattieClick kan doen:
Individueel
• Online
In een groep
• Via een gratis workshop
• Via een oriënterende gratis inloopbijeenkomst
Zie www.mattieclick.nl voor meer
informatie.
Er is infomateriaal beschikbaar dat je in
je praktijk kunt neerleggen. Dit is via de
website te bestellen.

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

Voor
professionals
in de zorg en
het sociaal
domein

...help je (bijna) moeders
ontdekken op wie ze
kunnen rekenen

Een handig hulpmiddel voor
jouw cliënten

MattieClick biedt een
oplossing

MattieClick is er voor alle (aanstaande)
moeders in jouw praktijk die een steuntje
in de rug kunnen gebruiken.

Vaak biedt het informele netwerk uitkomst. Maar veel vrouwen
weten niet precies hoe hun netwerk eruitziet. MattieClick is een
handige methode waarbij iemand stap voor stap onderzoekt bij
wie ze terecht kan. Ook krijgt ze inzicht in het soort vragen dat
ze kan voorleggen aan de mensen in haar nabijheid. Daarmee
creëert ze voor zichzelf een steunende omgeving.

Als je in de zorg of in het sociale domein werkt, heb je regelmatig te
maken met jonge zwangere vrouwen en moeders. Sommigen van hen
hebben het moeilijk met het moederschap. Te weinig persoonlijke
tijd. Problemen met opvoeden of hun relatie. Problemen met werk,
huisvesting of geld. Deze vrouwen kunnen zomaar in een neerwaartse
spiraal terecht komen.

Voorbeeld ingevulde MattieClick

Meer weten?

Je bent bezorgd over deze cliënten en zou iets voor hen willen doen.
Maar dat hoort niet tot je takenpakket en er is sowieso weinig tijd om
je in alle mogelijkheden voor hulpverlening te verdiepen.

Voor professionals die meer willen weten over MattieClick en
de mogelijkheden om de methode toe te passen, zijn er gratis
workshops (2 sessies). Daarnaast organiseren we ook kortere
informatiebijeenkomsten. Op www.mattieclick.nl vind je data,
locaties en een aanmeldformulier voor de workshops.

