
Doe de MattieClick!
Samen met jou kan de vrouw bij wie je je betrokken 
voelt de MattieClick doen. Dat kan online, via de 
website. Zie www.mattieclick.nl

Wil je meer weten over MattieClick? 

Dan kun je een gratis workshop volgen. In 2 
sessies leer je alles over MattieClick en hoe je deze 
methode kunt toepassen. Ook organiseren we korte 
informatiebijeenkomsten. 
Op www.mattieclick.nl  vind je data, 
locaties en een aanmeldformulier voor 
de workshops. 

MattieClick is onderdeel van het Europese Interreg PATH project en werkt 
hierin samen met Maasstad Ziekenhuis

www.mattieclick.nl    |   info@mattieclick.nl    |   06 - 302 59 570

Met MattieClick...

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

Doe de 
MattieClick! 

mattieclick.nl 



MattieClick biedt een oplossing

Vaak zijn er wel mensen die haar een steun in de rug kunnen 
geven: familie en vrienden, maar ook anderen. Veel jonge 
vrouwen hebben niet zo duidelijk in beeld hoe hun netwerk 
eruitziet en hoe ze dat zouden kunnen  inschakelen. Daar kun 
jij bij helpen, samen met MattieClick.

Wat is MattieClick?

MattieClick is een handige methode voor (aanstaande) moeders 
om stap voor stap te ontdekken bij wie ze terecht kunnen.
Samen met de (aanstaande) moeder over wie je je zorgen maakt, 
doe je de MattieClick. Je doorloopt met haar de 5 stappen en 
helpt haar zo om haar hulptroepen in kaart te brengen. Daarbij 
wordt ook duidelijk wat ze aan wie kan vragen.

Voorbeeld ingevulde MattieClick

MattieClick brengt alle 
hulptroepen in kaart!
Je ziet een vrouw in je omgeving worstelen: je zus, dochter, 
vriendin, of bekende. Ze is in verwachting of is nog niet zo 
lang geleden moeder geworden. Het moederschap valt haar 
af en toe zwaar. Ze heeft weinig tijd meer voor zichzelf, of ze 
heeft vragen over de opvoeding. Of er zijn problemen met 
werk, huisvesting of geld. Je wilt haar helpen, maar wat kun 
jij doen?

“Met MattieClick krijg je niet alleen een concreet 
beeld van het netwerk, maar ook van de 

problemen die spelen!”


