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Persbericht algemeen 
[plaatsnaam, datum]  

ANWB AutoMaatje is een vervoersinitiatief waarbij vrijwilligers met hun eigen auto minder mobiele 
plaatsgenoten naar hun bestemming rijden. Mobiliteit is niet voor iedereen vanzelfsprekend. De 
afstand tot de bushalte of het treinstation kan te ver zijn. Er kan niemand in de omgeving zijn die kan 
rijden of misschien voel je je bezwaard hulp te vragen. En mogelijk is een helpende hand nodig om de 
deur uit te kunnen om de boodschappen te tillen of de arm te bieden tijdens het lopen. Als gevolg 
daarvan is meedoen aan de maatschappij lastig en ligt eenzaamheid op de loer. Er zijn gelukkig veel 
mensen die belangeloos willen helpen. De vrijwilligers van ANWB AutoMaatje staan voor je klaar, je 
hoeft slechts te bellen om je rit door te geven. Als je dat minimaal 2 dagen van tevoren doet, dan kan 
er een vrijwilliger uit de buurt worden gezocht om je naar je bestemming te brengen. Je betaalt 
hiervoor een kleine onkostenvergoeding en eventuele parkeerkosten. Laat je door vervoer niet 
weerhouden om weer naar de verjaardag van je kleinkind te gaan, mee te doen bij je kaartclub, of er 
even op uit te zijn met een ritje door de omgeving.  

Wil je meer weten over ANWB AutoMaatje of meedoen als deelnemer of vrijwilliger? Neem dan 
contact op met ANWB AutoMaatje [gemeente]: [telefoonnummer], mail [mailadres] of bezoek de 
website [link website]. 

 
 

 

Noot voor de redactie:  
Voor publicatie. 
 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met: 
[naam], coördinator ANWB AutoMaatje [plaatsnaam], [mailadres], [telefoonnummer]  

  



 

Voorbeeld persbericht ‘Start ANWB AutoMaatje [plaatsnaam]   
   
Groot maatschappelijk probleem 
Ruim 1 miljoen mensen raken steeds meer geïsoleerd van de buitenwereld omdat hun 
mogelijkheden om naar buiten te gaan, bijvoorbeeld door leeftijd of gezondheid, steeds beperkter 
worden. Zelf met de auto rijden zit er vaak niet meer in en steeds een beroep doen op naasten is 
moeilijk. 
 
Bij ANWB AutoMaatje vervoeren plaatsgenoten met hun eigen auto minder mobiele mensen die niet 
meer zelf voor vervoer kunnen zorgen of lastig van de bestaande vervoersdiensten gebruik kunnen 
maken. Door ANWB AutoMaatje [plaatsnaam] toe te voegen aan het bestaande plaatselijke 
vervoersnetwerk kunnen ook minder mobiele mensen weer deel uit gaan maken van het sociale en 
maatschappelijke leven. Dit kan zijn naar de kapper, de huisarts, het ziekenhuis, maar ook weer op 
de koffie bij een vriendin. 
 
ANWB AutoMaatje [plaatsnaam] start in [plaatsnaam]  
ANWB AutoMaatje [plaatsnaam] is een samenwerking tussen [gemeente],  
[naam welzijns- maatschappelijke- of vrijwilligersorganisatie], ANWB en veel enthousiaste 
vrijwilligers uit [plaatsnaam]. 
Het landelijke initiatief ANWB AutoMaatje is opgericht in 2015 en is op dit moment actief in 100 
gemeenten in Nederland [cijfer mei 2022].  
 
Hoe werkt het? 
Wie gebruik wil maken van ANWB AutoMaatje [plaatsnaam], belt uiterlijk twee werkdagen van 
tevoren met ANWB AutoMaatje [plaatsnaam]. De medewerker van [uitvoerende organisatie] koppelt 
de deelnemer aan een van de beschikbare vrijwilligers bij hem/haar in de buurt en vertelt wat het 
ongeveer gaat kosten. De vrijwilliger komt op het afgesproken tijdstip voorrijden. De deelnemer 
rekent na afloop contant af met de vrijwilliger op basis van de gereden kilometers.  
 
Vrijwilliger of deelnemer worden? 
Inwoners van [plaatsnaam] die graag deelnemer of vrijwilliger willen worden bij ANWB AutoMaatje 
[plaatsnaam] kunnen contact opnemen met [naam coördinator, telefoonnummer].   
 
Meer informatie: [link naar website] 
 
 
 
 
Noot voor de redactie: 
Voor publicatie. 
 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met: 
[naam], coördinator ANWB AutoMaatje [plaatsnaam], [mailadres], [telefoonnummer]  
 
 

 

  



 

Voorbeeld persbericht ‘1-Jarig jubileum ANWB AutoMaatje 
[plaatsnaam]  
 

Hoera! ANWB AutoMaatje [plaatsnaam] bestaat 1 jaar! 

Een jaar geleden was de eerste rit van ANWB AutoMaatje. Het officiële startsein werd gegeven op 
[datum] door [functie en naam]. Sinds die tijd zijn er al heel wat ritten gereden door de enthousiaste 
vrijwilligers.   

Het initiatief in [plaatsnaam] is genomen omdat er veel mensen minder mobiel zijn en niet meer zelf 
voor vervoer kunnen zorgen of moeite hebben met het gebruikmaken van de aanwezige 
vervoersvoorzieningen. Het gaat daarbij vaak om korte afstanden, zoals een bezoek aan de huisarts, 
de kapper, de kaartclub of een goede vriendin. ANWB AutoMaatje bleek een schot in de roos. 

“Zo kom ik nog eens ergens”, zegt één van de deelnemers, “Na mijn knieoperatie is het helaas niet 
helemaal meer goed gekomen, waardoor ik zelf geen auto meer kan rijden. En ver lopen lukt ook niet 
meer. Door ANWB AutoMaatje kan ik toch regelmatig naar mijn broer. Het is zo fijn geregeld.” 

"Maar", zegt één van de huidige chauffeurs, "het is niet alleen voor de deelnemers die wij naar de 
plaats van bestemming brengen een fijne ervaring. Als chauffeur geeft het ook ontzettend veel 
voldoening. Het zijn vaak mensen die minder mobiel zijn, waardoor ze vaak beperkt zijn om nog eens 
een keer buiten de eigen deur te komen. Het wereldje wordt dan voor hen heel erg klein."  

Een andere chauffeur vertelt dat het rijden hem een gevoel van warmte geeft. "Ik laat altijd blije 
mensen achter", zegt hij. "De ouderen zijn vaak mensen die eenzaam zijn. Of hun kinderen wonen 
niet in de buurt. Meestal moeten de kinderen overdag ook werken. Als chauffeur van ANWB 
AutoMaatje haal je de mensen thuis op, op een vooraf afgesproken tijd en breng je ze naar hun 
bestemming. Mensen zijn hier echt heel erg mee geholpen. Hun wereld wordt weer een stukje groter 
en het zorgt ook nog eens voor een sociaal contact. Dat doet mij dan ontzettend goed. Ze zijn echt 
oprecht blij dat ANWB AutoMaatje voor hun vervoer in de omgeving zorgt." 

Inmiddels zijn er [aantal] deelnemers die gebruik maken van ANWB AutoMaatje en zijn er [aantal] 
chauffeurs die met elkaar [aantal] ritten rijden per [periode]. 

ANWB AutoMaatje is een vervoersdienst waarbij vrijwilligers tegen een geringe onkostenvergoeding 
minder mobiele plaatsgenoten vervoeren. Wil je meer weten over ANWB AutoMaatje, of wil je 
meedoen als deelnemer of vrijwilliger? Neem dan contact op met ANWB AutoMaatje [plaatsnaam]: 
[telefoonnummer], [e-mailadres] of bezoek de website [link]. 

ANWB AutoMaatje [plaatsnaam] is een samenwerking tussen [gemeente], [welzijnsorganisatie], de 
ANWB en veel enthousiaste vrijwilligers. 

 
 
 
Noot voor de redactie: 
Voor publicatie. 
 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met: 
[naam], coördinator ANWB AutoMaatje [plaatsnaam], [mailadres], [telefoonnummer]  
  



 

Voorbeeld persbericht ‘5-Jarig jubileum ANWB AutoMaatje 
[plaatsnaam]  
 

ANWB AutoMaatje [plaatsnaam] viert haar 5-jarig jubileum! 

ANWB AutoMaatje dat een landelijk initiatief is, werd vijf jaar geleden geïmplementeerd in 
[gemeente]. Reden voor een feestje! We zijn begonnen met een paar vrijwillige chauffeurs om 
minder mobiele plaatsgenoten te vervoeren en ondertussen zijn we uitgegroeid naar een team van 
ruim [aantal] chauffeurs die allemaal vol passie en persoonlijke gedrevenheid hun buurtgenoten 
vervoeren in [plaatsnaam]. Van een paar ritten per maand naar bijna [aantal] ritten afgelopen jaar!  

ANWB AutoMaatje is een vervoerservice verzorgd door vrijwilligers en bedoeld voor mensen die 
minder mobiel zijn. Een bezoek aan de kapper, familie of winkelen in de buurt wordt daardoor weer 
mogelijk. Het openbaar vervoer is niet altijd een alternatief, zoals een deelnemer vertelt: ,,Dat komt 
niet overal. En ANWB AutoMaatje is van en voor de gemeente. Een rit kost 35 cent per kilometer. Dat 
vind ik een nette prijs. Ik ben er heel erg blij mee’’. 

Vrijwillige ANWB AutoMaatjes zijn van onschatbare waarde. Het is veel meer dan alleen vervoer, het 
gaat echt om het ‘maatje’ in dit concept. De chauffeurs rijden met hun eigen auto naar de gewenste 
locatie, maar helpen ook als dat nodig is. Een van de chauffeurs: “Als het nodig is, dan help ik met het 
doen van de boodschappen of zet ik die in de keuken. Een klein gebaar, maar mensen zijn zo 
dankbaar. En het persoonlijk contact is ook zo leuk. Even aandacht voor iemand kan een dag 
goedmaken. En mijn dag ook!”.  

ANWB AutoMaatje doet er voor zowel de deelnemers als de chauffeurs toe. Door de ritjes maken 
mensen contact en kunnen deelnemers weer ergens komen. Ze krijgen hun zelfstandigheid terug. 
Het unieke aan het concept is dat het heel laagdrempelig is. Als deelnemer hoef je nergens lid van te 
zijn. En de vrijwilligers kunnen zelf aangeven wanneer ze een rit willen rijden. Ze zijn niet gebonden 
aan vaste tijden.  

Wil je meer weten over ANWB AutoMaatje, of wil je meedoen als deelnemer of vrijwilliger? Neem 
dan contact op met ANWB AutoMaatje [plaatsnaam]: [telefoonnummer], [mailadres] of bezoek de 
website [link website]. 

 
 
 
 
 
Noot voor de redactie:  
Voor publicatie. 
 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met: 
[naam], coördinator ANWB AutoMaatje [plaatsnaam], [mailadres], [telefoonnummer]  
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