
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Wijkracht JMZ (jonge mantelzorgondersteuning) is er voor jongeren in Hengelo die zorgen voor of 

zorgen hebben om een familielid. Deze jongeren verdienen persoonlijke aandacht en ontspanning. 

En daar kun jij een rol in spelen! Wil jij een maatje worden? Lees hieronder dan verder! 

 

Wij zoeken jou! 

Ben jij tussen de 16 en 26 jaar en vind je het leuk om tijd door te brengen met jongeren tussen de 8 

en 18 jaar? Dan is het maatjestraject van Wijkracht iets voor jou! Je hoeft geen speciale opleiding te 

hebben om maatje te worden bij Wijkracht JMZ. Wat belangrijk is, is dat je je betrokken voelt bij 

jonge mantelzorgers. Je spendeert graag tijd en aandacht met jonge mantelzorgers om hen zo wat 

ontspanning te geven. 

 

Wat ga je doen? 

Een keer in de week spreek je met je maatje af. Het gaat dan om een afspraak van ongeveer twee 

uur. Samen doen jullie leuke activiteiten. Het kan ook zijn dat jullie samen aan een doel werken. 

Een doel dat de jonge mantelzorger zelf heeft opgesteld, zoals het leren leggen van sociale 

contacten. Hoe het contact precies verloopt, dat laten we ook graag aan de jonge mantelzorger en 

jou over. Jullie maken afspraken. En wij? Wij ondersteunen waar nodig.  

 

Hoe gaat JMZ-Duo in zijn werk? 

• Wijkracht maakt een afspraak voor een kennismakingsgesprek met jou! 

• Ziet Wijkracht een match voor een maatjestraject en zie jij het als duo ook zitten? Dan nemen 

we opnieuw contact met elkaar op! 

• VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) aanvraag. De kosten vergoeden wij. 

• Onkostenvergoeding, dat doen wij. 

• Je volgt voor het project een training met andere maatjes.  

Vacature 

JMZ maatje (vrijwillig) 
Hengelo   reageren kan doorlopend 

16 – 26 jaar oud   Startdatum in overleg 

Wisselend   Wijkracht JMZ 

     

 



 

 

 

 

 

Ben je aan een jonge mantelzorger gekoppeld, dan zijn er regelmatig momenten waarop we samen 

kijken hoe het gaat en wat anders kan. Je krijgt een vast contactpersoon binnen Wijkracht waar je 

terecht kunt met vragen en opmerkingen. 

 

Contact en reageren 

Heb je na het lezen van deze vacature vragen dan mag je altijd vrijblijvend contact met ons 

opnemen. Mail dan naar jmzduo@wijkracht.nl. Denk je nu: ‘’Ja, ik ben maatje!’’. Laat het ons dan 

ook weten door een mail te sturen met jouw motivatie voor het zijn van een maatje! Wij nemen dan 

zo snel mogelijk contact met je op. 
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