
JobHulpMaatje – Zoetermeer 
Wat doet JobHulpMaatje 
 

JobHulpMaatje helpt mensen die werkloos zijn, te weinig inkomen hebben en het gevoel hebben niet 

goed in de samenleving mee te kunnen. Het gaat om werklozen die niet of onvoldoende in beeld zijn 

bij de Gemeentelijke Sociale Dienst of het UWV en niet genoeg door deze instellingen geholpen 

kunnen worden.  

De economie trekt aan, de geregistreerde werkloosheid daalt – ook onder jongeren en mensen met 

een allochtone achtergrond. Meer mensen kunnen nu op eigen kracht binnen niet al te lange tijd een 

nieuwe baan vinden, maar velen blijven hulp nodig hebben bij hun zoektocht naar een nieuwe baan 

of  zinvolle tijdsbesteding. De aantrekkende economie biedt echter ook voor deze werkzoekenden 

betere kansen en JobHulpMaatje wil hen daarbij ondersteunen.  

JobHulpMaatje helpt werkzoekenden zelfredzaam en meer bemiddelbaar te worden, door goede 

samenwerking met de lokale hulpverleningsinstanties. Goed getrainde JobHulpMaatjes begeleiden 

de werkzoekenden, die niet op eigenkracht niet uit hun werkeloosheid kunnen komen. De gevolgen 

van werkloosheid zijn groot. Bij meer dan 15% van de mensen die in de schulden zitten speelt 

werkloosheid  een rol bij het weer zelfstandig en schuldenvrij kunnen functioneren in de 

samenleving. Vaak is er sprake van een meervoudige problematiek waardoor mensen niet aan het 

werk komen.  

De rol van de professionele instanties wordt door Jobhulpmaatje niet overgenomen, en juist zo goed 

mogelijk benut. JobHulpMaatje is  niet concurrerend voor bestaande bedrijven of organisaties. Zij 

beoogt door haar aanpak te realiseren wat in de “betaalde wereld” niet verkrijgbaar is. 

De Maatjes zijn op vrijwillige basis een steun en toeverlaat voor mensen die moeite hebben bij het 

vinden van (on)betaald werk. Een Maatje kan bieden wat iemand nodig heeft: stimulerend, 

begeleidend, motiverend, bemoedigend en ondersteunend. Maatjes halen de kwaliteiten van 

anderen naar boven en zetten mensen in hun kracht.  

 

Door wie wordt het gedragen 

JobHulpMaatje is een vervolg op het succesvolle  SchuldHulpMaatje. Met behulp van subsidie van de 

Rijksoverheid hebben in Nederland in 2015 vijf JobHulpMaatje-pilots gedraaid. De resultaten tonen 

aan dat het inzetten van goed opgeleide vrijwilligers substantieel bijdraagt aan het vergroten van de 

zelfredzaamheid en bemiddelbaarheid van de werkzoekenden. Mede vanwege deze goede 

ervaringen is de vervolgstap gezet voor verdere uitbouw. 

JobHulpMaatje Nederland begeleidt lokale JobHulpMaatje-groepen, denkt mee, levert tools en zorgt 

voor de kwaliteitsborging. JobHulpMaatje wordt uitgevoerd door speciaal daartoe opgeleide en 

gecertificeerde vrijwilligers.  



JobHulpMaatje Zoetermeer (JHMZ) 

Door het bieden van sociale en praktische ondersteuning aan deelnemende werkzoekenden, helpt 

JHMZ de zelfredzaamheid en bemiddelbaarheid op de arbeidsmarkt te verhogen. Als aanvulling op 

en in nauwe samenwerking met bestaande werkbegeleidings- en re-integratie-trajecten, wil JHMZ 

daaraan uitwerking geven langs de volgende lijnen: 

1. JobHulpMaatjes: goed getrainde en gecertificeerde vrijwilligers staan werkzoekenden 

mensgericht en doelgericht bij ; 

2. JobGroups: een serie van zeven intensieve en creatieve ontmoetingen van en voor 

werkzoekenden die elkaar steunen en op weg helpen om een baan te vinden; onder leiding 

van deskundige en gecertificeerde coaches; 

3. NetwerkCafé/Werkplaats: voor beginners een laagdrempelige ontmoetingsplek als opstap 

(café); voor gevorderden om zelfwerkzaamheid te stimuleren, volgend op het JobGroup-

programma en/of aanvullende op het Maatjes-traject (als een soort Werkplaats). 

Het programma voor mn. de JobGroups (groepsgericht) en de JobHulpMaatjes (individueel, en een 

spa dieper) biedt steun voor mensen die belemmeringen ervaren bij het vinden van werk op één of 

meer van de volgende gebieden: 

➢ Wie ben ik? 

➢ Wat kan ik? 

➢ Wat wil ik? 

➢ Wat belemmert mij? 

➢ Wat zoek ik?  

➢ Hoe selecteer ik?  

➢ Hoe presenteer ik mij? 

➢ Dit ben ik! 

Doelstellingen 

JHMZ wil door het inzetten van goed opgeleide vrijwilligers substantieel bijdragen aan het vergroten 

van de bemiddelbaarheid van de werkzoekenden. Het streven is om in de komende drie jaar in 

Zoetermeer e.o. 30 Maatjes op te leiden om daarmee jaarlijks circa 100 werkzoekenden te 

ondersteunen bij hun zoektocht naar een nieuwe job, betaald of onbetaald. 

JHMZ wil daarnaast jaarlijks een of enkele JobGroups (10-15 werkzoekenden) organiseren. Streven 

voor de komende drie jaar is gericht op 5 Jobgroups, voor in totaal 50 – 75 werkzoekenden. 

JHMZ wil als basisvoorziening ook een NetwerkCafé/Werkplaats faciliteren. Voor het 

(neven)programma van mn. het NetwerkCafé zal samenwerking worden gezocht met Zoetermeerse 

partijen zoals bijv. De Pelgrim en Piëzo 

Structuur van de lokale organisatie 

JHMZ wordt voorbereid door een Projectgroep die is opgezet vanuit de diakonieën van de 

Zoetermeerse kerken: resp. het Diakonaal Overleg Zoetermeerse Kerken en het College van Diakenen 

van de Protestantse Gemeenten in Zoetermeer. Begin 2018 gaat de projectgroep op in de Stichting 

JHMZ.  Binnen de Projectgroep en straks de stichting JHMZ zijn twee personen als resp. coördinator 



en assistent-coördinator aangewezen.  Bij de coördinator en de assistent liggen  de uitvoerende 

taken:  

– het onderhouden van contacten de Maatjes, cliënten en contactpersonen binnen de 

samenwerkende organisaties in Zoetermeer, 

– communicatie & PR naar de kerken, de media, lokale politiek en lokale welzijnswerk, 

– werving financiën bij o.a. lokale gemeente, fondsen, bedrijven en particulieren. 

JobHulpMaatje Nederland (de koepel-organisatie) ondersteunt de lokale organisaties met de 

volgende diensten: 

– tweedaagse training, werkmaterialen en terugkomdagen voor vrijwilligers, 

– certificering  en volgsysteem van gecertificeerde vrijwilligers, 

– professionele Helpdesk voor vrijwilligers, 

– training, certificering, werkmaterialen en terugkomdagen voor de Jobgroup-coaches, 

– een gecertificeerd volgsysteem voor cliënten, 

– tools zoals periodieke intervisie-bijeenkomsten voor Maatjes 

Tijdsplanning 

Streven is om de Stichting JobHulpMaatje Zoetermeer rond 1 januari 2018 op de rails te hebben.  

In het najaar van 2017 zijn daarvoor afstemmings- en samenwerkingsgesprekken gevoerd met de 

gemeente Zoetermeer en beoogde samenwerkingspartijen: voor arbeidsbemiddeling, welzijn, 

maatschappelijk werk.  

Parallel is ook gewerkt aan draagvlak (steun) en support (werven van vrijwilligers) binnen de 

Zoetermeerse kerken.  

En samen met JobHulpMaatje Nederland ook aan het verwerven van financieel draagvlak bij mn. 

gemeente, kerken, en (start)fondsen. 

Kwaliteitsborging 

Kwaliteit is een belangrijk element in het JobHulpMaatje-concept, gewaarborgd door JobHulpMaatje 

Nederland als koepel-organisatie: 

– tweedaagse training, werkmaterialen en terugkomdagen voor maatjes, 

– certificering  en volgsysteem van gecertificeerde maatjes 

– professionele Helpdesk voor vrijwilligers, 

– training, certificering, werkmaterialen en terugkomdagen voor de Jobgroup-coaches, 

– een gecertificeerd volgsysteem voor cliënten, 

– tools zoals periodieke intervisie-bijeenkomsten voor Maatjes 

Financiën 

Overzicht van geplande inkomsten en uitgaven JobHulpMaatje-Zoetermeer in de periode 2017 – 

2020, berekend op basis van de onderstaande doelen. 

Target:  

- Opleiden van 10 maatjes per jaar vanaf 2018, voor 20-30 hulpvragers per jaar vanaf 2018; 



- Werven van 20-30 deelnemers JobGroups in 2018 oplopend tot 50-75 deelnemers vanaf 

2019; 

- Faciliteren NetwerkCafé/Werkplaats vanaf 2018 

Begroting:  

Bijgevoegde begroting is de standaard van JobHulpMaatje Nederland, en is als zodanig afgestemd 

met de startfondsen (Oranjefonds en Kansfonds). 

Voor Zoetermeer willen wij uitgaan van deze standaard, met daarbij als kanttekeningen: 

- De begroting brengt duidelijk de opstartfase in beeld; een goede opstart vraagt extra tijd en 

aandacht en brengt daarmee ook hogere kosten mee. Met de opbouw ven de organisatie 

(mn. de toename van het aantal maatjes/vrijwilligers), komen die kosten in een vaster 

perspectief. 

- In de standaardbegroting is op grond van de ervaringen in de plaatsen waar JHM reeds draait 

op advies van JHM NL een professionele (parttime) coördinator opgevoerd. JHM-Zoetermeer 

onderschrijft de noodzaak daarvan – mn. het borgen van continuïteit van de organisatie en 

de kwaliteit van de inzet, de maatjes. JHM-Zoetermeer is  van mening dat bij de start in 2018 

met een relatief beperkte organisatie de coördinatie nog pro Deo kan worden geleverd; bij 

de groei van het aantal vrijwilligers zal de wenselijkheid van inkoop van professionele 

coördinatie  opnieuw worden overwogen. In de begroting laten we  - ook voor 2018 - de 

kostenpost staan. Deze zal  worden benut voor extra aanloopkosten ten behoeve van een 

voortvarende start en het waar nodig inschakelen van deskundigheid van elders. 

- In de toekomst kunnen de maatschappelijke baten (instroom naar werk) mogelijk ook 

vertaald worden in financiële termen, afgeleid van besparingen op de maatschappelijke 

kosten (bijv. de uitstroom uit de bijstand). Dat kan dan dienen als grondslag voor een  

duurzame  financiering van de JHM-activiteiten door de ketenpartners (mn. gemeente en 

bedrijfsleven).  

 

 


