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'Ik zoek iemand met andere interesses en
ervaringen'
Jeroen Hissel is een van de 75 deelnemers aan Maatjeswerkt: in enkele
minuten kennismaken in de hoop dat er een leuk contact uit volgt.
DOOR BERRIE VAN HELDEN
Jeroen Hissel gaat niet met hoge verwachtingen naar de eerste speeddate voor kwetsbare mensen
uit Arnhem. "Ik hoop een persoon te vinden die anders is dan ik. Iemand met andere interesses en
bezigheden en iemand die andere dingen in zijn leven heeft meegemaakt", zegt de 41jarige
Hissel, die beschermd woont.
Hij is een van de 75 mensen die zich hebben opgegeven voor de eerste speeddate Maatjeswerkt
die vanavond wordt gehouden in het Bruishuis in ArnhemZuid. Dat is een initiatief van Netwerk
Samen Arnhem, zorginstelling Philadelphia en welzijnsorganisatie Rijnstad. Deelnemers krijgen
de gelegenheid telkens met iemand een paar minuten kennis te maken. Dat zou al tot een
vervolgafspraak kunnen leiden. "Later op de avond gaan we aan de hand van interesses mensen bij
elkaar brengen", zegt Sanne van der Werff van Rijnstad. Het merendeel van de deelnemers heeft
een psychische, verstandelijke, sociale of lichamelijke beperking. "Hoewel we ook nadrukkelijk
mensen zonder handicap hebben uitgenodigd", zegt ze.
Van der Werff is verrast door het grote aantal aanmeldingen. "Daaruit blijkt dat de behoefte aan
een maatje groot is. Iemand om mee te winkelen, te wandelen, naar de film te gaan of een gesprek
te voeren. De speeddate is niet voor mensen die op zoek zijn naar een partner."
Volgens Alex Smits van Rijnstad is de belevingswereld van veel mensen met een beperking klein.
"Ze verblijven in een instelling of een woonvorm die naar binnen is gekeerd. Vaak is het lastig
voor hen met andere mensen in contact te komen."
Organisaties die in Arnhemse buurten actief zijn, kregen steeds vaker van cliënten en bewoners
met een beperking te horen dat zij behoefte hadden aan een maatje. Die vragen kwamen terecht bij
een van de zorgtafels waar hulpverleners, vrijwilligers en wijkbewoners praten over zaken die
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bewoners bezighouden. "Wij probeerden vaak binnen onze eigen netwerken mensen aan elkaar te
koppelen. Maar dat lukte niet altijd. Toen is het idee geboren een speeddate te houden", zegt Van
der Werff, die woont in de wijk Sint Marten. Smits en zij gaan ervan uit dat de speeddate voortaan
vier keer jaar wordt gehouden.
Hissel kijkt ernaar uit. "Vroeger vond ik het eng sociale contacten aan te gaan", zegt hij. "Dat gaat
steeds beter, maar het blijft vaak beperkt tot je eigen omgeving."
Met de speeddate krijgt hij de kans mensen uit andere delen van de stad te ontmoeten. "Ik ga met
open vizier. Ik maak me geen voorstelling van de personen die ik ga ontmoeten. Ik vind het alleen
al leuk met andere mensen in contact te komen. Als dat niet tot een klik leidt, ben ik niet
teleurgesteld. Contact leggen op deze manier is weer een ervaring die ik kan gebruiken."
Maar toch heeft Hissel hoop. "Het zou voor mij van toegevoegde waarde zijn als ik iemand
ontmoet met wie ik persoonlijke dingen kan delen. Ik ben niet op zoek naar iemand met wie ik kan
wandelen of fietsen. Ik fotografeer graag, maar dat doe ik liever alleen."

