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Hartekamp Groep zoekt altijd gezelschapsmaatjes, stoere 
wandelaars en creatieve muziekliefhebbers voor haar cliënten!  
 
Houd jij van leuke dingen doen, gezelligheid en wil je cliënten met een (licht) 
verstandelijke beperking graag echt verder helpen? Word dan Maatje bij de 
Hartekamp Groep. We zoeken verschillende maatjes voor cliënten op locaties in 
Heemskerk, IJmuiden, Haarlem, Heemstede en Zandvoort.  
 
Wat ga je doen? 
Je wordt Maatje van een cliënt met een (licht) verstandelijke beperking.  
Onze cliënten wonen veelal beschermd en krijgen 24 uur zorg. Sommige cliënten 
wonen zelfstandig en worden ambulant begeleid. 
Alle cliënten willen leuke dingen doen in hun vrije tijd, het leukste is dat om het 
samen met een Maatje te doen. Sleutelwoorden zijn; gezelligheid, samen muziek 
luisteren, een kopje koffie drinken, iets tekenen of gewoon wandelen. We hebben 
diverse vacatures met uiteenlopende Maatjes-vragen. 
Je gaat samen op avontuur in de buurt en kan een wereld van verschil maken in 
iemands leven! Bij de Hartekamp Groep leggen we de focus op mogelijkheden & 
talenten. 
 
Over de Hartekamp Groep  
De Hartekamp Groep richt zich op mensen met een verstandelijke of meervoudige 
beperking. Meedoen is belangrijk.  
Iedereen doet op zijn of haar eigen manier mee en krijgt ruimte om zichzelf te 
ontwikkelen. We doen dit samen. Verbinden, vertrouwen en lef zijn onze 
kernwaarden. Vrijwilligers zijn heel hard nodig om meedoen mogelijk te maken.  
 
Wie zoeken wij? 

• Je bent geduldig en geeft iemand de ruimte om zelf te proberen & leren 
• Je hebt een positieve en enthousiaste houding 
• Je neemt makkelijk initiatief en bent ondernemend 
• Je kijkt naar iemands mogelijkheden 
• Je bent een paar uur per week of per twee weken beschikbaar  
• Je spreekt goed Nederlands 

 
Wij bieden  

• Een ontzettend leuke en leerzame plek 
• Veel afwisseling in de werkzaamheden 
• Vergoeding van reis- en onkosten 
• Scholingsmogelijkheden 
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Wat maakt dit werk de moeite waard? 
Dankzij jou gaat iemand meer/ makkelijker de deur uit en wordt iemands wereld 
vergroot door de leuke dingen die jullie samen doen in de vrije tijd. 
Door jouw tijd en aandacht maak je een wereld van verschil in iemands leven en 
lever je een belangrijke bijdrage aan bestrijding van eenzaamheid. 
 
Inzet 
Dagen en tijden zijn in overleg met jou. 
 
Meer informatie & aanmelden  
Iets voor jou? Stuur een korte motivatie met jouw naam en telefoonnummer naar 
vtenv@hartekampgroep.nl 
Dan maken we afspraak voor een kennismaking. 
 
Eerst meer informatie? 
Neem contact op met Team Vrije Tijd en Vrijwilligers regio IJmond.  

• Dorothée Stoop, mobiel: 06 - 113 408 88   
• Manon Prins, mobiel 06 – 52545347 
• Thessa Schipper - van de Wiel, mobiel 06 – 52016925 

 
Team Vrije Tijd en Vrijwilligers regio Zuid Kennemerland - Hillegom 

• Annemieke Baauw, mobiel: 06 - 5088 5651  
• Wilma Onderwater, mobiel 06 - 4622 7182. 

 
Of vul het contactformulier in. 
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