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Maatjesproject: 
informatie voor maatjes 



 

Humanitas 

biedt jou

dagbesteding vinden of een nieuw 
sociaal netwerk opbouwen is voor 
beide groepen niet altijd makke-
lijk. Een maatje kan in deze situ-
atie veel betekenen. Bijvoorbeeld 
door hen gezelschap te bieden. Bij 
elkaar eten, met elkaar praten, 
het oefenen van de Nederlandse of 
Engelse taal of samen een museum 
bezoeken. Het zijn slechts een paar 
voorbeelden van wat een maatje 
samen met de cliënt kan gaan 
doen.

Kortom, een maatje is een 
 vrijwilliger die:
• Openstaat voor andere culturen 

en religies
• In staat is om een vertrouwens-

band op te bouwen
• Reële verwachtingen heeft ten 

aanzien van het project en het 
contact met de cliënt

• Beschikt over een groot incasse-
rings- en doorzettingsvermogen

• Met beide benen op de grond 
staat

• Enthousiast en initiatiefrijk is
• Respectvol is
• Geduldig is en goed kan luisteren
• Minimaal 1 dagdeel per week 

beschikbaar is
• Engels spreekt
• Tenminste 21 jaar is.

Maatjesproject van ESSM 
ESSM van Stichting Humanitas biedt o.a. ondersteuning aan 
slachtoffers van mensenhandel en sekswerkers (in het uitstaptra-
ject). Zij kunnen bij ESSM terecht voor praktische- en psychosoci-
ale hulp. Slachtoffers zonder veilig onderkomen kunnen terecht in 
de verschillende opvangvoorzieningen van het ESSM, ‘De Lucia’, 
‘De Tosca’ en ‘De Xarah’.

Slachtoffers van mensenhandel
Jaarlijks worden naar schatting 
duizenden mannen en vrouwen in 
Nederland slachtoffer van men-
senhandel. Ze worden uitgebuit 
in de seksindustrie of in andere 
sectoren, zoals de horeca, de land- 
en tuinbouw, de industrie en de 
schoonmaakbranche. Het gaat 
om Nederlandse en internationale 
slachtoffers. Sommige slachtoffers 
zijn minderjarig. Mensenhandel 
levert doorgaans ernstige trauma’s 
op. De slachtoffers kampen met 
gevoelens van schaamte, angst 
en boosheid en hun gevoel van 
zelfbeschikking is vaak ernstig 
beschadigd.

Sekswerkers in het uitstap-
traject
Het uitstaptraject is er voor ieder-
een die wil stoppen met werken in 
de seksindustrie. Behalve prakti-
sche en psychosociale ondersteu-

ning worden er in het traject ver-
schillende trainingen aangeboden, 
zoals o.a. sollicitatietraining, om 
zodoende de overstap naar ander 
werk makkelijker te maken.

Het maatjesproject
Door de huidige vreemdelingen-
wetgeving kunnen procedures voor 
verblijf soms jaren duren. Dit ver-
oorzaakt onzekerheid en stress bij 
slachtoffers van mensenhandel. 
Naast deze onzekerheid duren de 
dagen lang. 
Sekswerkers die uit het vak willen 
stappen komen verschillende uit-
dagingen tegen, zoals bijvoorbeeld 
het omzetten van hun dagindeling, 
maar ook het opbouwen van een 
sociaal netwerk buiten de prostitu-
tie. Het kan gebeuren dat seks-
werkers kampen met eenzaamheid 
doordat zij geen netwerk hebben in 
Nederland of dat hun netwerk zich 
beperkte tot de prostitutie. Een 

• Uitdagend en zinvol werk
• Trainingen
• Ondersteuning
• Themabijeenkomsten
• Aansprakelijkheidsverzekering
• Onkostenvergoeding. 

Onder bepaalde voorwaarden kun-
nen studenten Sociaal Work hun 
deelname aan het maatjesproject 
gebruiken als stage. 

Meer informatie?
Heeft het bovenstaande je inte-
resse gewekt? Ben je enthousiast 
geworden en wil je meer informa-
tie over het maatjesproject? Neem 
dan contact op met ESSM. 
Email: maatjesprojectpmw@stich-
tinghumanitas.nl
Telefoon: (010) 23 65 212
Adres: Pieter de Hoochweg 110, 
3024 BH  Rotterdam


