
Wat doet de 
Matchingsunit? 

De Matchingsunit zoekt voor jou een leuke participatieplek. 
Maar wat is een participatieplek? Dit is een plek, 

waar je andere mensen ontmoet, waar je leert en waar je 
nuttige dingen doet voor jezelf en voor anderen.

Je doet vrijwilligerswerk op een plek waar jij je fijn voelt. 
Daarbij krijg je de begeleiding die je nodig hebt.

Meedoen • Ontmoeten 
Ontwikkelen • Ontdekken
Waardering • Voldoening 
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Wat doet de Matchingsunit?

De Matchingsunit zoekt voor jou een leuke 
participatieplek. Maar wat is een participatie-
plek? Dit is een plek, waar je andere mensen 
ontmoet, waar je leert en waar je nuttige 
dingen doet voor jezelf en voor anderen. Je 
doet vrijwilligerswerk op een plek waar jij je 
fijn voelt. Daarbij krijg je de begeleiding die 
je nodig hebt.

De consulent zoekt samen met jou naar een 
leuke participatieplek. Er is altijd een 
bezigheid te vinden die bij jou past. Wij 
hebben contact met een groot aantal 
organisaties en voorzieningen. Of je nu van 
tuinieren houdt, creatief bent, graag met 
mensen werkt of van koken houdt; er is altijd 
wel een leuke plek waar jij je thuis voelt. 

Bijvoorbeeld:

• In een verzorgingshuis. Je kunt koffie
schenken, helpen bij activiteiten of in de
huishoudelijke dienst werken.

• Werken in een keuken. Helpen bij de
voorbereidingen van een maaltijd,
serveren in een restaurant en natuurlijk
hoort de schoonmaak er ook bij.

• Creatieve activiteiten, zoals handwerken,
schilderen of mooie dingen maken met
gebruikte materialen.

• Productiewerkzaamheden zoals in- en
ompakwerk, verpakken, stickeren of
montage werkzaamheden.

In vier stappen naar een leuke participatieplek 

De consulent van de Matchingsunit gaat 
met je in gesprek. Je bespreekt wat jouw 
wensen zijn, waar je goed in bent of wat je 
nog wilt leren.

Nu gaan we op zoek naar een participatie 
plek. Wij informeren je over de 
organisaties en voorzieningen die goed bij 
je passen. 

De consulent gaat samen met jou kennis- 
maken bij de organisatie die jou aanspreekt.

Vanaf nu kan je aan de slag. De consulent 
van de Matchingsunit blijft op de 
achtergrond bereikbaar. Misschien wil je 
nog eens wat vragen of vertellen. Na een 
tijdje spreekt de consulent weer met je af 
om te vragen hoe het met je gaat. 

Je hebt deze folder gekregen van jouw contactpersoon bij de sociale dienst, jouw hulpverlener 
of jouw begeleider. Jij kan (eventueel met je begeleider) een afspraak maken met de 
Matchingsunit voor een vrijblijvend gesprek via T 078 – 7508900 of E matchingsunit@meeplus.nl. 
Wie weet vind jij binnenkort een leuke plek!  




