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Maatjesproject: 
informatie voor cliënten 

Maria over haar maatje: 

“ Ik heb meer zelfvertrouwen gekregen door  
mijn maatje. Ik doe dingen samen met mijn maatje die  
 ik vroeger niet gedurfd had. 
  Zij is een grote steun voor mij ”. 



 

Een paar 

voorbeelden Some 
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Buddyproject

What is a buddy?
A buddy is a volunteer who 
offers you companionship and 
undertakes activities with you. It 
is up to you which activity that is 
or what kind of support you want 
from your buddy. 

• Cooking together
• Practising Dutch or English 

language
• Looking for a course or education
• Taking the children to the 

petting zoo or playground
• Fun activities such as going to 

the movies.

For whom?
For men and women who have 
worked under duress in the sex 
industry or in another sector 
and for sexworkers who want to 
quit their job. De buddyproject 
is only available for clients of 

Maatjesproject 

Wat is een maatje?
Een maatje is een vrijwilliger die 
activiteiten met je onderneemt en 
je gezelschap biedt. Wat je met je 
maatje gaat doen hangt helemaal 
af van wat je zelf leuk en belangrijk 
vindt. 

• Samen koken
• De Nederlandse of de Engelse 

taal oefenen
• Op zoek gaan naar een cursus of 

opleiding
• Met de kinderen naar de kinder-

boerderij of speeltuin gaan
• Leuke activiteiten ondernemen 

zoals bijvoorbeeld naar de film 
gaan.

Voor wie is het maatjesproject?
Het maatjesprogramma is voor 
cliënten van Expertisecentrum 
Seksualiteit, Sekswerk en Mensen-
handel (ESSM). Je kunt ook aan een 

maatje gekoppeld worden wanneer 
je nog geen Nederlands spreekt.

Wat kun je van het maatjes
project verwachten?
Je maatje is één dagdeel per week 
beschikbaar om activiteiten met 
je te ondernemen. Daarnaast 
 organiseert de coördinator van het 
maatjesproject een aantal keer 
per jaar activiteiten waarbij je in 
contact kunt komen met andere 
deelnemers. De maatjes zijn ook 
hierbij aanwezig. 

Wie zijn de maatjes?
De maatjes zijn mannen en 
vrouwen met verschillende 
achtergrond en leeftijd. De 
maatjescoördinator bespreekt met 
jou welk maatje goed bij jou past.

Kosten
Je hoeft niet te betalen voor je 
deelname aan het maatjesproject. 
Je maatje krijgt een kleine 
vergoeding zodat jullie samen iets 
leuks kunnen doen.

Meer informatie?
Wil je meer weten over het 
maatjesproject? Of wil je jezelf 
aanmelden? Geef dit dan aan bij je 
contactpersoon. 

Expertisecentrum Seksualiteit, 
Sekswerk en Mensenhandel 
(ESSM). It is not necessary to be 
able to speak Dutch. 

What to expect of the 
buddyproject?
Your buddy will be available for 
half a day a week to undertake 
activities with you. In addition, the 
coördinator of the buddyproject 
organizes several activities in a 
year, so you can get in contact with 
other participants. The buddies 
will also attend these activities.

Who are these buddies?
The buddies are men and women 
with different backround and 
age. The coordinator of the 
buddyproject consults with you 
which buddy suits you best. 

Cost
You don’t have to pay for your 
participation in the buddyproject. 
Your buddy receives a small fee, 
so you can undertake some nice 
activities together.

More information?
Learn more about the 
buddyproject? Or you want to sign 
up? Please tell your contactperson. 


