
MATS helpt mensen op weg en brengt hen als dat nodig is in contact met 
de juiste organisaties
Veel mensen die informatie willen of hulpvragen hebben kunnen dat zelf, of met hulp van mensen binnen 
hun eigen familie of vriendenkring, vinden. Dat geldt echter niet voor alle vragen en ook niet voor iedereen. 
MATS helpt mensen op weg en brengt hen als dat nodig is in contact met de juiste organisaties. Een MATS-
er gaat zo’n één tot drie keer bij iemand langs. Kunnen mensen verder, dan verdwijnt MATS weer uit beeld.  
MATS-ondersteuning is gratis. Voorbeelden van situaties waarbij MATS kan ondersteunen:

• Als de stapel rekeningen op de tafel steeds hoger wordt
• Als iemand moeite heeft om van de bank af te komen
• Wanneer men zich geen raad weet met al die formulieren
• Wanneer iemand iets wil doen, maar niet weet wat
• Als iemand zich zorgen maakt over zijn gezondheid
• Als men wil weten wat er allemaal te doen is in de buurt
• Wanneer iemand niet alleen naar een instantie durft te gaan
• Wanneer het leggen van sociale contacten niet zo makkelijk gaat...
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Casus Mevrouw Jansen
Mevrouw Jansen woont tweehoog en 
wordt slecht ter been. Zij wil daarom 
gaan verhuizen naar een appartement op 
de begane grond. Het appartement dat zij 
heeft gevonden, is een stuk kleiner dan 
dat wat zij nu heeft. Zij zal dus afscheid 
moeten nemen van een deel van haar 
spullen en meubels. Tevens wil zij in 
haar nieuwe omgeving kennismaken 
met mogelijkheden om s’ avonds samen 
met anderen te kunnen eten. Mevrouw 
Jansen wil graag samen met iemand 
bovenstaande situatie aanpakken.
Een MATS-er bezoekt mevrouw en maakt 

samen met haar een verhuisplannetje. 
In dit plan staat welke spullen mevrouw 
wil houden en welke weg kunnen. Tevens 
geeft de MATS-er mogelijkheden aan 
waar de spullen naartoe kunnen (Kring-
loop, rommelmarkt, opkoper etc).
De MATS-er onderzoekt met mevrouw de 
sociale kaart van haar nieuwe woon-
omgeving naar voorzieningen om met 
anderen te eten. Ze komen uit bij een 
wijkcentrum waar Resto van Harte 2x per 
week maaltijden aanbiedt. Omdat me-
vrouw het moeilijk vindt om hier alleen 
naar toe te gaan, gaat de MATS-er de 
eerste keer met haar mee. 

De MATS-er onderzoekt met mevrouw de 
sociale kaart van haar nieuwe woonomgeving
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Casus Meneer Dubois
Meneer Dubois spreekt niet zo goed 
Nederlands. Hij is pas op latere leeftijd 
in Nederland komen wonen. Hij moet 
echter een aantal zaken regelen met de 
gemeente en met de woningbouw. Omdat 
hij de documenten niet goed begrijpt en 
de formulieren niet volledig kan invullen, 
lukken aanvragen niet, vanwege ont-
brekende gegevens. Meneer is niet zo 
mobiel en heeft moeite met het bezoe-
ken van officiële instanties. Hij vergeet 
regelmatig zijn afspraken of komt ergens 
te laat. 
Een MATS-er gaat langs bij meneer en 
neemt de tijd om hem zijn verhaal te 
laten doen. Tijdens het gesprek wijst de 
MATS-er hem op veel voorkomende  

fouten in zijn taalgebruik en schrijft dit 
voor hem op, zodat hij ermee kan oefe-
nen. Samen bespreken ze de te nemen 
stappen en de MATS-er zet op een rijtje 
wat meneer aan gegevens op moet zoe-
ken. Er moeten ook pasfoto’s gemaakt 
worden, maar meneer komt er niet toe 
om dit te doen. De MATS-er gaat daar-
om samen met meneer naar de pasfoto 
winkel en daarna naar de gemeente met 
de thuis ingevulde formulieren. Tevens 
informeert de MATS-er meneer over 
een laagdrempelige taalcursus, die hij 
kan volgen bij het Taalhuis in de ZB. Ook 
vertelt hij over het taalcafé dat daar elke 
maand gehouden wordt. Hij stimuleert 
meneer om daar ook naar toe te gaan 
voor het maken van nieuwe sociale 
contacten en het oefenen van de Neder-
landse taal. 

Samen bespreken ze de te nemen stappen



MATS is de onafhankelijke wegwijzer in de wirwar van overheidsvoorzieningen

Voor vragen en aanmeldingen kunt u bellen of mailen naar Mariska Burger 
T 0118 - 72 70 13 / 06 24 54 95 71 M m.burger@welzijnmiddelburg.nl  
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