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“Na de JobGroups trainingen was er voor mij de mogelijkheid om me als werkzoekende aan te 

melden voor JobHulpMaatje. Ik hoefde er niet over na te denken. Want  het klinkt gewoon geweldig 

dat ik er iemand is, een maatje, die mij kan en wil steunen bij mijn sollicitatieproces. 

Inmiddels hebben we al een aantal gesprekken gehad en ik ervaar dat ik er sterker door wordt en 

gemotiveerd wordt om vol te houden. Ik krijg o.a. goede sollicitatietips en zij helpt mij om me bewust te 

worden wie ik ben en wat ik kan. Ik heb heel veel steun aan mijn maatje.” 

 

(Hulpvrager, vrouw 45 jaar) 
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Voorwoord  

 

Voorzitter  

Als bestuur zijn we dankbaar en verheugd dat op steeds meer plekken in de Nederlandse 

samenleving is gestart met het opzetten van een lokaal JobHulpMaatje project. Ondanks het 

economische herstel zijn er nog veel Nederlanders die aan de zijlijn van de samenleving staan en om 

diverse redenen niet (meer) mee kunnen doen. Vaak zijn financiële schulden, eenzaamheid, gebrek 

aan eigenwaarde of het ontbreken van een eigen netwerk het gevolg. 

 

De complexiteit van onze samenleving maakt het bijna onmogelijk voor deze mensen om zonder hulp 

van buitenaf deze negatieve spiraal te doorbreken. Cijfers maken pijnlijk duidelijk dat veel mensen in 

nood niet bereikt worden door de professionele hulpverlening. 

 

Laagdrempelig 

Door de inzet van onze opgeleide en professionele vrijwilligers, kunnen we op steeds meer locaties op 

een laagdrempelige wijze in contact komen met deze hulpvragers. Door naast hen te gaan staan, een 

helpende hand te bieden en samen op te lopen, kunnen we werken aan nieuwe motivatie, voldoende 

eigenwaarde en perspectief voor onze hulpvragers. 

 

We zijn alle betrokken vrijwilligers in welke rol dan ook, dankbaar voor alle tijd, geduld en energie die 

genomen is om dit resultaat mogelijk te maken.   

  

Toekomst 

Voor de nabije toekomst hopen we ons concept verder te kunnen doorontwikkelen met het 

bedrijfsleven, met als doel om de duurzame (arbeids)participatie van onze deelnemers verder te 

vergroten. Daarnaast blijven we ons inspannen om het landelijke netwerk van JobHulpMaatje-locaties 

verder te laten toenemen. 

 

 

Martin Suithoff 

Voorzitter Stichting JobHulpMaatje Nederland 
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Projectleider 

In een situatie dat iemand werkloos raakt, is het van grote meerwaarde om in dit proces op te trekken 

met een maatje of andere werkzoekenden. Zo staat er iemand naast de werkzoekende die hem 

motiveert, aanmoedigt en ondersteunt. Iemand die gevraagd of ongevraagd advies geeft of coacht. Uit 

eigen ervaring weet ik wat het is om geen werk te hebben. De machteloosheid, de afwijzingen die je 

krijgt. Dan is het hartverwarmend als er iemand onbaatzuchtig en onvoorwaardelijk met je mee blijft 

lopen voor een langere periode. Vanuit deze persoonlijke ervaring, zet ik mij sinds augustus 2017 in 

als projectleider van JobHulpMaatje. 

 

Groei locaties 

Het jaar 2017 begon vrij moeizaam, maar er is veel werk verricht, waarin met name  de resultaten 

zichtbaar werden in de tweede helft van 2017. Naast de 5 pilotlocaties, zijn er maar liefst 9 nieuwe 

locaties opgestart. Het is bijzonder om te zien dat elke locatie zeer gedreven is om iets voor de 

kwetsbare groep te betekenen. Vanuit kerken zien we dat vrijwilligers zich volop inzetten. We zijn 

dankbaar voor deze vrijwilligers die hun schouders eronder zetten en hun netwerk inschakelen om 

JobHulpMaatje op te starten. Bestaande locaties delen onderling hun ervaringen om de 

samenwerking nog meer te optimaliseren.  

 

Nieuwe huisstijl 

In samenwerking met de (pilot)locaties is een nieuwe aansprekende huisstijl ontwikkeld. Deze huisstijl 

is doorgevoerd in onder andere een nieuwe website en flyers en werkmaterialen. Enkele voorbeelden, 

bevinden zich in dit jaarverslag.  

 

Toekomst 

De planning is om in 2018 tien nieuwe plaatsen te ontsluiten. Daarnaast zullen er contacten worden 

gelegd met nog eens tien nieuwe locaties, zodat zij wellicht in 2019 kunnen gaan starten. We zijn een 

vrijwilligersorganisatie met een professionele aanpak. Onze maatjes en JobGroupleiders zijn goed 

opgeleide vrijwilligers. Ze zijn berekend op hun taak om hulpvragers te ondersteunen in hun proces 

om weer deel te (kunnen) nemen aan het arbeidsproces. Dit alles hebben we kunnen doen dankzij 

(collega’s van) SchuldHulpMaatje, de vrijwilligers van de locaties, kerken en burgerlijke gemeentes.  

Want: Samen werkt het! 

 

 

Gerard van Barneveld        

Projectleider Stichting JobHulpMaatje Nederland 
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1. JobHulpMaatje Nederland 

 

Bestuur 

JobHulpMaatje is een initiatief van stichting JobHulpMaatje Nederland (voorheen Stichting Encour) en 

werkt nauw samen met de JobHulpMaatje-locaties, de lokale overheid, professionals en Vereniging 

SchuldHulpMaatje Nederland. De hoofdlocatie van JobHulpMaatje bevindt zich in Zwolle. 

De samenstelling van het bestuur wordt gevormd door:  

 

Voorzitter:  de heer P. J. Briscoe (tot 2 oktober 2017) 

Voorzitter:  de heer M. Suithoff (benoemd per 2 oktober 2017) 

Penningmeester: de heer P. van der Kwaak 

Secretaris:  de heer M. Suithoff  (tot 2 oktober 2017) 

Secretaris:  vacant per 2 oktober 2017 

 

Bezoldiging bestuur 

Het bestuur ontvangt geen beloning voor haar werkzaamheden. Uitsluitend een reiskostenvergoeding 

wordt verstrekt als dit van toepassing is. 

 

Fusie en organogram (per 1 april 2017)  

Het bestuur van Stichting Encour heeft in haar vergadering van 16 januari besloten de activiteiten te 

splitsen en in aparte stichtingen te plaatsen. De naam van Stichting Encour is in Stichting 

JobHulpMaatje Nederland gewijzigd. Deze stichting heeft alle activiteiten rondom de programma’s van 

JobHulpMaatje en JobGroups voortgezet. Er is een nieuwe stichting Encour opgericht voor het 

voortzetten van Stichting Encour. Zowel de 

naamswijziging van de oude Stichting Encour in 

Stichting JobHulpMaatje Nederland als ook het 

oprichten van een nieuwe Stichting Encour, zijn per 

notariële akte op 1 februari 2017 doorgevoerd. 

Middels de huidige organisatiestructuur, kan 

JobHulpMaatje Nederland zich volledig focussen op 

het uitvoeren van de activiteiten rondom het 

ondersteunen en helpen van werkzoekenden naar 

het vinden van een passend werk.  

 

 

Landelijk Servicepunt 

Gerard van Barneveld is vanaf augustus 2017 projectleider van Stichting JobHulpMaatje Nederland. 
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2. Missie, visie en beleid 

 

Missie 

We geloven dat iedereen in deze samenleving van waarde is. We worden gedreven door/met respect 

voor naastenliefde en de (Bijbelse) motivatie en opdracht om op te komen voor kwetsbare mensen. 

Iedereen mag zich geliefd weten en voelen op basis van zijn eigen persoon, talent en mogelijkheden. 

 

Visie 

We steunen kwetsbare groepen die werkzoekend zijn en helpen ze op weg naar (vrijwilligers)werk. 

Hierdoor helpen we de bemiddelbaarheid op de arbeidsmarkt te verhogen. We werken aanvullend op 

en in samenwerking met bestaande werkbegeleidings- en re-integratietrajecten voor werkzoekenden, 

mens- en doelgericht bij te staan. 

 

Strategie 

We leiden daarom coördinatoren, maatjes en JobGroupLeiders op, zodat zij werkzoekenden kunnen 

ondersteunen die meer tijd en aandacht nodig hebben. De maatschappelijke betrokkenheid op lokaal 

en regionaal niveau wordt hierdoor vergroot. Bovendien worden kosten van gemeentelijke diensten en 

werkgevers verlaagd.  

 

Doelstellingen 

 JobHulpMaatje begeleidt een werkzoekende en neemt deze mee in de basisprincipes van hoe 

je jezelf in de markt zet. 

 JobHulpMaatje helpt en wijst de werkzoekende op wegen waarlangs netwerken een bijdrage 

leveren en om uiteindelijk duurzaam (vrijwilligers)werk te verkrijgen. Tegelijkertijd wordt de 

maatschappelijke cohesie op lokaal niveau vergroot. 

 JobHulpMaatje versterkt het probleemoplossend vermogen van mensen in hun directe 

omgeving. Hulpvragers én vrijwilligers geven vorm aan hulp- en dienstverlening. Daarbij 

moedigen zij leidinggevenden en mensen uit hun omgeving aan om, individueel en collectief, 

verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen welzijn en dat van hun stads- en buurtbewoners. 

 JobHulpMaatje ondersteunt kerken en organisaties in hun streven om een bijdrage te leveren 

aan het oplossen van maatschappelijke problemen die zijn gerelateerd aan financiën, opleiding 

en werk. 

 JobHulpMaatje heeft geen winstdoelstelling. Ze ontvangt giften van individuen en organisaties  
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3. Fondsen en financieel beleid 

 

Fondsen en subsidies 

Ook dit jaar hebben we door onderstaande fondsen mogen groeien. We zijn afhankelijk van 

organisaties die ons willen steunen en zijn dankbaar dat we mede daardoor ook weer mocht groeien. 

Dankzij deze fondsen hebben we de kans gekregen om een stevig fundament te leggen voor het jaar 

dat weer voor ons ligt.  

 

   

 

Om een financieel gezond beleid te voeren, worden er doorlopend fondsen en subsidies 

aangeschreven. We gaan uitsluitend verplichtingen aan als toezeggingen binnen zijn. 

 

Huisvestingsbeleid 

We zijn gevestigd op een fysieke locatie. Hier hebben de inhuurkrachten en overige betrokkenen, 

plaats om te werken en is ruimte voor overleg zowel individuele als met groepen. Er is een 

samenwerkingsverband met een aantal bedrijven waardoor de huurlasten gedeeld kunnen worden 

met meerdere partijen en waardoor de ruimtes efficiënt en effectief benut worden. Er zijn geen lange 

termijn verplichtingen aangegaan rondom huisvesting. De opzegtermijn is 3 maanden. 

 

Beleggingsbeleid 

We beleggen geen inkomsten. Inkomsten die we niet direct uitgeven, worden op een spaarrekening 

gereserveerd. 

 

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid
https://www.kansfonds.nl/
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4. Landelijke dag  

 

Basiliek in Veenendaal 

JobHulpMaatje werkt mensgericht om werkzoekenden doelgericht te helpen. Te accepteren wie ze 

zijn en te ontdekken wat bij ze past om beter bemiddelbaar te worden op de arbeidsmarkt. 

  

Afgelopen jaar heeft de landelijke JobHulpMaatjes-dag in de Basiliek in Veenendaal plaatsgevonden. 

Bestuursleden, coördinatoren, maatjes en andere vrijwilligers uit het hele land, waren hiervoor 

uitgenodigd. Het nieuwe communicatiemateriaal van JobHulpMaatje werd gepresenteerd en 

gedurende de dag werden er inspirerende workshops aangeboden over intervisie, 

vrijwilligerswerk, proactief coachen en verduurzaming. Er was ook een workshop van online testen 

van het onlineleerprogramma (LDC). Dit zal op termijn in 2018 geïntroduceerd worden bij de 

JobGroups en heeft betrekking op een bredere verdieping in het zoeken naar werk.  
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5. Vandaag en morgen 

 

JobHulpMaatje-concept 

Het JobHulpMaatje-concept bestaat uit de volgende onderdelen: 

 

 JobGroups 

Creatieve ontmoetingsplekken van en voor werkzoekenden die elkaar steunen en op weg 

helpen om een baan te vinden. De groep (maximaal 15 personen) wordt tijdens 7 

bijeenkomsten begeleid door een professionele trainer of speciaal opgeleide JobGroupLeider 

om aan de hand van prikkelende vragen en opdrachten ervaringen, do’s en don’ts uit te 

wisselen over het vinden van werk. Ook worden er vacatures, sollicitatie ervaringen en tips 

uitgewisseld. Aan het eind van de 7 bijeenkomsten, is elke deelnemer in staat een goede 

elevatorpitch te houden.  

 

 Maatje  

Soms is een groepsbijeenkomst niet voldoende maar hebben werkzoekenden behoefte aan één 

op één begeleiding. Daar kan een maatje zeker bij helpen. Een maatje is een getrainde 

vrijwilliger die gedurende een deel van ontdekkingstocht naar een passende baan met een 

werkzoekende meeloopt, hem of haar motiveert, begeleidt en ondersteunt in zijn/haar zoektocht 

naar (on)betaald werk. 

 

 Ontmoetingsplekken 

Ontmoetingsplekken zijn er voor werkzoekenden. In veel gemeenten is er een plek waar 

werkzoekenden elkaar kunnen ontmoeten. 

 

De brug van nu  

De aanpak van JobHulpMaatje bestaat tot nu toe uit wat 

we noemen ‘het eerste deel van de brug’: Voor 

werkzoekenden inzicht in jezelf verwerven en sterk 

genoeg worden (zelfbeeld, zelfkennis, zelfvertrouwen) om 

gemotiveerd naar een passende baan uit te stromen. Daartoe worden twee vormen van 

ondersteuning ingezet: Maatjes: zij bieden één-op-één begeleiding. Speciaal opgeleide vrijwilligers die 

sociale, mentale en praktische ondersteuning bieden en met de hulpvrager meedenken over het 

vinden van betaald of onbetaald werk. Het maatje geeft veel persoonlijke aandacht, en zoomt in op de 

werkzoekende als mens met zijn vragen, onzekerheden, problemen, stress en persoonlijke zoektocht. 

Het maatje helpt om het vol te houden in het sollicitatieproces, ook wanneer er afwijzingen komen. 

Maatjes bieden dus individuele begeleidingstrajecten. 
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De brug van de toekomst 

De vernieuwing c.q. uitbreiding zit in het toevoegen van het tweede deel van de brug: het concreet 

aan kunnen bieden van werkplekken (stageplekken, leerwerkplekken, banen) door de medewerking 

van het bedrijfsleven. Dit kunnen bestaande bedrijven zijn, zowel grote bedrijven als MKB, of speciale 

‘social businesses’. Daarvoor start JobHulpMaatje o.a. bij de eerste locaties waar JobHulpMaatje is 

opgezet. Hier is inmiddels een stevige lokale organisatie gebouwd en zijn maatjes actief, plus 

meerdere JobGroups per jaar. Ook is daar al een goed netwerk van samenwerkingspartners gebouwd 

met o.a. diverse diensten binnen de gemeente, Sociale Dienst, UWV, maatschappelijk werk, 

gespecialiseerde re-integratiebedrijven en/of werk-leerbedrijven, de sociale werkvoorziening en 

andere relevante partners, bijvoorbeeld al een sociaal ondernemer zoals De Biezenburcht in 

Zeewolde.  

 

Aan dit netwerk dient een kring van bedrijven toegevoegd te worden, die bereid zijn om mensen te 

plaatsen nadat zij begeleid zijn binnen JobHulpMaatje en gemotiveerd aan de slag willen, parttime of 

fulltime. 
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6. Resultaten en locaties  

 

Locaties 

De volgende locaties zijn in het afgelopen jaar gestart als JobHulpMaatje-locatie: 

 

 Culemborg 

 Den Haag 

 Leiden 

 Leiderdorp 

 Oegstgeest 

 Oss 

 Staphorst  

 Tiel 

 Zeewolde  

 Zutphen 

 Zwolle 

 

Het ontsluiten van locaties gaat niet zonder slag of stoot. Het is een flinke tijdsinvestering om een 

locatie van start te laten gaan. Tussen de eerste kennismaking en het moment van officiële start ligt 

meestal een behoorlijke tijd, maar er ligt dan wel een stevig fundament, waardoor de locatie ook in de 

toekomst voortgang vindt.  

In Rhenen, Nijkerk en Zoetermeer zijn werkgroepen ontstaan voor het onderzoek of JobHulpMaatje 

toegevoegde waarde heeft bij diverse plaatsen. We zien langzaam groei ontstaan en het vertrouwen 

neemt toe. Dit gaat natuurlijk nooit zonder slag of stoot en we leren er steeds weer bij. Het is mooi om 

samen sterker te worden, elkaar feedback te geven. Hierdoor ontstaat er groei en stabiliteit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Kengetallen 
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Groei 

Afgelopen jaar hebben wij een groei gezien binnen JobHulpMaatje. Langzaam beginnen locaties vorm 

te krijgen. Deze toename betekent een steviger fundament als geheel. Locaties kunnen van elkaar 

leren en elkaar ondersteunen waar nodig.  

 

Hieronder is een overzicht weergegeven van alle locaties en het totaal wat 

behaald is. We beseffen dat een getal maar een getal is en dat het te kort 

doet aan de inhoud en inspanning van een ieder. Maar met dat in het 

achterhoofd vinden we het toch mooi om ze te publiceren.  

 

 

Tabel: Overzicht aantallen maatjes en trainingen 

  

2017 Maatjes Hulpvragers  

bij de 

maatjes 

Hulpvragers 

vanuit de  

JobGroup 

Aantal 

gedraaide 

JobGroups 

Deelnemers 

JobGroups 

Culemborg 13 3 29 4 38 

Den Haag In opstart     

Leiden 9 18 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Leiderdorp 2 6 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Oegstgeest 2 3 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Oss In opstart     

Staphorst 5 6 0 4 45 

Tiel 3 3 1 3 15 

Zeewolde 17 - 11 2 23 

Zoetermeer In opstart 

Zutphen 9 12 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Zwolle 17 6 11 4 34 

Totaal 77 57 52 17 155 
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8. Huisstijl en Educatie 

 

Nieuw jasje 

In het laatste kwartaal van 2017 is er een nieuwe huisstijl ontwikkeld. Vanuit het bestuur is besloten 

om de nieuwe huisstijl gefaseerd in te voeren. Wat inhoudt dat we de middelen die we in gebruik 

hebben, opmaken en bij de nieuwe middelen het nieuwe logo en de huisstijl van JobHulpMaatje 

Nederland gaan toepassen. Dit geldt ook voor het educatiemateriaal dat in een nieuw jasje is 

gestoken.   

 

In onderstaande afbeelding is een selectie weergegeven van materialen die zijn ontwikkeld met deze 

nieuwe huisstijl.  

 

  
 

Propositiefolder Folders voor hulpvragers en maatjes 

     

Website 

Ook is er op grond van de nieuwe huisstijl een geheel nieuwe site ontwikkeld. Op deze site kunnen 

hulpvragers zich aanmelden bij de aangesloten locaties.  

 

Extra 

Verder zijn en nieuwe materialen gedrukt zoals pennen, tasjes en kladblok. Dit is een mooie 

aanvulling op het lesmateriaal of het verspreiden van folders ed.  
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9. Risicoanalyse en beheersing  

 

Doelstelling, strategie en visie 

Het bestuur houdt regelmatig vergaderingen, waarin de koers van JobHulpMaatje Nederland 

besproken en gemonitord wordt. Ook wordt jaarlijks het functioneren van de medewerkers, de maatjes 

en de organisatie besproken. Op deze manier wordt het risico op vervreemding van doelstelling, 

strategie en visie voorkomen. 

 

Partners en projecten  

Omdat onze partners een belangrijke rol vervullen in het functioneren van JobHulpMaatje Nederland, 

investeren we in een goede band met hen. JobHulpMaatje Nederland plant bezoeken, trainingen en 

een landelijke JobHulpMaatjes-dag, welke ook in de jaarplanning worden opgenomen. JobHulpMaatje 

Nederland  overlegt regelmatig met de partners over de onderlinge samenwerking, evalueren deze en 

stellen deze – indien nodig – bij. Toezeggingen voor financiële steun door partners, leggen we vast in 

ondertekende overeenkomsten. Op deze manier wordt praktische en financiële samenwerking met 

partners gewaarborgd en een groter draagvlak bereikt, waardoor kwetsbaarheid afneemt.  

 

Fondsenwerving en communicatie 

JobHulpMaatje Nederland wordt in 2017 ondersteund door een 

subsidie van Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

(MSZW) en donateurs. De lokale JobHulpMaatje-organisaties zijn 

kwetsbaar omdat de bijdrage van fondsen en donateurs veelal 

tijdelijk is. Daarom wordt er landelijk geïnvesteerd in de achterban. 

De achterban van de JobHulpMaatje-locaties bestaat uit een mix 

van grote gevers en kleine gevers, fondsen en kerken, zodat het 

financiële risico maximaal gespreid is. We zijn transparant en informeren de achterban, via onze 

website, sociale media en in de vorm van een nieuwsbrief. Daarnaast werven we jaarlijks fondsen bij 

overheid, bedrijven en overige organisaties en particulieren.  
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10. Bedrijfsvoering  

 

Inhuur en personeelsbeleid 

Gedurende 2017 had de stichting in het eerste kwartaal een personeelslid in dienst. Deze werknemer 

is vanaf 1 april overgegaan naar de nieuwe Stichting Encour.  Bij JobHulpMaatje Nederland worden er 

uitsluitend externe professionals ingehuurd op projectbasis. De formatie bestond uit: Projectleider 

locatiebouw en relatiebeheer, projectmedewerker fondsenwerving, projectadviseurs locatiebouwers, 

medewerker financiële verduurzaming, marketing en communicatieadviseur, financiële administrateur, 

en landelijke trainingscoördinator. De functies zijn gewaardeerd aan de hand van overheidsschalen.  

 

Inhuur personeel en vrijwilligersbeleid 

Het vrijwilligersbeleid van JobHulpMaatje Nederland wordt op verschillende manieren uitgevoerd. Er 

wordt training geboden aan zowel inhuurkracht als vrijwilligers, om kwaliteit en bekwaamheid te 

waarborgen. Vrijwilligers maken gebruik van een handboek, waarin hun taken worden afgebakend en 

hen zo duidelijkheid en veiligheid wordt geboden. Wij vinden het belangrijk dat ons personeel 

betrokken en gezond kan functioneren. Dit willen we waarborgen door zowel formele en informele 

gesprekken, overleggen binnen de stichting en vrijwilligersmomenten.  
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11. Financiën 

 

Activiteiten 

De activiteiten van Stichting JobHulpMaatje Nederland, statutair gevestigd te Leiden, kantoor 

houdende te Zwolle, bestaan voornamelijk uit Kerken en organisaties ondersteunen in hun streven om 

een bijdrage te leveren aan het oplossen van maatschappelijke problemen gerelateerd aan financiën, 

opleiding en werk. 

 

Algemene grondslagen  

De jaarrekening is opgesteld onder toepassing van de grondslagen voor financiële verslaggeving 

zoals opgenomen in Richtlijn C1 voor kleine organisaties zonder winststreven. De materiële vaste 

activa, benodigd voor de doelstelling en voor de bedrijfsvoering worden gewaardeerd tegen 

verkrijgingsprijs verminderd met de op basis van de geschatte levensduur bepaalde afschrijvingen, 

met in achtneming van een eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een percentage van de 

verkrijgingsprijs. 

 

Grondslagen van waardering 

Algemene grondslagen van waardering. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva 

opgenomen tegen de geamortiseerde kostprijs. 

 

Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa benodigd voor de doelstelling en voor de bedrijfsvoering, worden 

gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs verminderd met de op basis van de geschatte levensduur 

bepaalde afschrijvingen, met inachtneming van een eventuele restwaarde. De afschrijvingen 

bedragen een percentage van deze verkrijgingsprijs. 

 

Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva 

De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva zijn opgenomen tegen 

de geamortiseerde kostprijs; waardering geschiedt onder aftrek van een voorziening wegens 

oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordeling van de vorderingen. 

 

Reserves 

Reserves betreffen gelden ter vrije besteding van de stichting. Door het bestuur kunnen doelreserves 

worden aangehouden voor aanwending voor een specifiek doel. 



20 

 

 

Algemene grondslagen van resultaatbepaling 

Het resultaat is bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden kosten en andere 

aan het verslagjaar toe te rekenen lasten, met inachtneming van de hiervoor vermelde 

waarderingsgrondslagen.  

 

Saldo baten en lasten 

Het saldo van baten en lasten wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten van het 

verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Baten zijn 

verantwoord in het jaar waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten welke hun oorsprong in het boekjaar zijn in 

aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.  

 

Bestedingen en lasten 

Financiële baten en lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende ¬rente-

¬opbrengsten en rentelasten. Gelden geworven voor een specifieke bestemming worden besteed 

binnen het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Middelen met een algemene bestemming worden 

aangewend binnen de budgettaire kaders van de stichting. 

 

Vrijwilligersbeleid 

Stichting JobHulpMaatje Nederland maakt gebruik van vrijwilligers. Deze vrijwilligers hebben geen 

recht op beloning. In overleg kan er met instemming van het bestuur, een vergoeding worden verstrekt 

voor gemaakte kosten. 
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Balans per 31 december (na resultaatbestemming) 

 

 

ACTIVA        31-12-2017  31-12-2016 

            

                        €           € 

Vaste activa 

 

Materiële vaste activa    2.7.1 

Inventaris        -  - 

 

Vlottende activa 

 

Voorraden     2.7.2   -  3.975 

 

Vorderingen     2.7.3 

Debiteuren      22.467  22.909 

Belastingen en premies sociale verzekeringen     -  2.730 

Overige vorderingen en overlopende activa      27.822  22.672 

            

         50.289  48.311 

        ---------------  --------------- 

 

Liquide middelen     2.7.4   22.469  27.833 

            

Totaal activa        72.758  80.119 
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PASSIVA      31-12-2017  31-12-2016 

            

                         €           € 

Reserves    2.7.5 

Continuïteitsreserve       3.467  - 

Bestemmingsreserve aansluiten 17 locaties      5.000  - 

Bestemmingsreserve Stichting Encour       -  31.876 

            

         8.467  31.876 

        ---------------  --------------- 

 

Kortlopende schulden    2.7.6 

Crediteuren      29.261  13.540 

Belastingen en premies sociale verzekeringen     7.446  5.604 

Overige schulden en overlopende passiva     27.584  29.099 

            

         64.291  48.243 

        ---------------   --------------- 

 

 

 

            

Totaal passiva        72.758  80.119 
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Staat van baten en lasten 

 

           Realisatie    Begroting        Realisatie 
        2017       2017       2016 

          

             €           €           € 

BATEN  

 
Baten  2.8.1   330.617  261.246  181.003 
Overige baten 2.8.2   10  -  503 
          

Totaal baten    330.627  261.246  181.606 

          
 

LASTEN 

 

Kosten projecten 2.9.1   19.251    22.624 

Personeelskosten 2.9.2   235.349    184.634 

Afschrijvingen 2.9.3   -    850 

Huisvestingskosten 2.9.4   511    4.761 

Kantoorkosten 2.9.5   35.047    10.679 

Verkoopkosten 2.9.6   5.033    14.140 

Algemene kosten 2.9.7   2.353    13.428 

            

Totaal lasten      297.544  264.057  251.116 

          

 

Saldo van baten en lasten     33.083  -2.811  -69.610 
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Resultaatbestemming 

 
                    Realisatie            Realisatie 
                                 2017                               2016 

          

             €                     € 
Resultaatbestemming reserves 
 
Continuïteitsreserve    59.959    -101.486 
Bestemmingsreserve aansluiten 17 locaties   5.000    - 
Bestemmingsreserve Stichting Encour    -31.876    31.876 
          
Totaal    33.083    -69.610 
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Kasstroomoverzicht 

Het kasstroomoverzicht geeft inzicht in de geldmiddelen die gedurende het verslagjaar beschikbaar 

zijn gekomen en in het benutten van die geldmiddelen in hetzelfde verslagjaar. 

 

            2017        2016 

          

              €          € 
 

Totaal baten      330.627  181.506 

Totaal lasten      -297.544  -251.116 

          

Exploitatieresultaat      33.083  -69.610 

Afschrijvingen      -  850 

          

Cash-flow      33.083  -68.760 

      ---------------  --------------- 

 
Mutaties in: 
Voorraden      3.975  -1.861 
Vorderingen      -1.978  113.884 
Kortlopende schulden      16.048  -74.431 
Splitsing Stichting Encour  -56.492  - 
          

       -38.447  37.592 
      ---------------   --------------- 

Totale kasstroom      -5.364  -31.168 
          

 

Saldo liquide middelen begin      27.833  59.001 

Totale kasstroom      -5.364  -31.168 

          

Saldo liquide middelen eind      22.469  27.833 
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Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat  

 

2.6.1 Algemene grondslagen 

De jaarrekening is opgesteld op basis van Richtlijn C1 voor “Kleine organisaties-zonder-winststreven” 

van de Raad voor de Jaarverslaggeving. De jaarrekening is opgesteld in euro’s.  

 

2.6.2 Vergelijkende cijfers 

De cijfers over 2016 zijn waar relevant aangepast om vergelijkbaarheid met het verslagjaar mogelijk te 

maken. 

 

Grondslagen van waardering 

 

2.6.3 Algemene grondslagen van waardering 

Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen de geamortiseerde 

kostprijs. 

 

2.6.4 Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve 

afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen 

worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een 

vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt 

afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. 

 

2.6.5 Voorraden 

Voorraden grond- en hulpstoffen en handelsgoederen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of 

lagere netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele 

beoordeling van de voorraden. 

 

2.6.6 Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva 

De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva zijn opgenomen tegen 

geamortiseerde kostprijs; waardering geschiedt onder aftrek van een voorziening wegens 

oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordeling van de vorderingen. 
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2.6.7 Reserves en fondsen 

Reserves betreffen gelden ter vrije besteding van de stichting. Door het bestuur kunnen 

doelreserves worden aangehouden voor aanwending aan een specifiek doel. 

 

Fondsen betreffen gelden die besteed moeten worden in het kader voor de doelstelling waarvoor 

deze ter beschikking zijn gesteld. Dit betreft het niet bestede deel van toegekende donaties en 

andere fondsen. 

 

Grondslagen van resultaatbepaling 

 

2.6.8 Algemene grondslagen van resultaatbepaling 

Het saldo van baten en lasten wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten van het 

verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. 

 

2.6.9 Baten 

Baten zijn verantwoord in het jaar waarin ze zijn gerealiseerd. 

 

2.6.10 Lasten 

Lasten welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze 

voorzienbaar zijn. 

 

2.6.11 Personeelsbeloning 

Salarissen en sociale lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarin deze verschuldigd 

zijn, in overeenstemming met de arbeidsovereenkomsten. 
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Toelichting op de balans per 31 december 

 

ACTIVA 

 

VASTE ACTIVA 

 

2.7.1 Materiële vaste activa 

                     2017        2016 

            

                      €           € 

 

Boekwaarde per 1 januari        

Cumulatieve aanschafwaarde       -  1.000 

Cumulatieve afschrijvingen       -  -150 

            

         -  850 

            

 

Mutaties boekjaar        

Investeringen        -  - 

Desinvesteringen        -  -1.000 

Afschrijvingen        -  -200 

Afschrijvingen desinvesteringen       -  350 

            

         -  -850 

            

 

Boekwaarde per 31 december        

Cumulatieve aanschafwaarde       -  - 

Cumulatieve afschrijvingen       -  - 

            

         -  - 

            

 

De inventaris is in 2016 gedesinvesteerd. 

 

VLOTTENDE ACTIVA 

               31-12-2017   31-12-2016 

            

                      €          € 

2.7.2 Voorraden 

 

Boeken      -  3.975 
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Toelichting op de balans per 31 december (vervolg) 

 

               31-12-2017   31-12-2016 

            

                      €          € 

2.7.3 Vorderingen 

 

Debiteuren 

 

Debiteuren      22.467  22.909 

          

 

Een voorziening voor oninbaarheid wordt niet noodzakelijk geacht. 

 

Belastingen en premies sociale verzekeringen 

 

Pensioenen      -  2.730 

          

 

Overige vorderingen 

 

Subsidie Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid   22.822  - 

Nog te factureren omzet     -  8.500 

Overige vorderingen     5.000  102 

          

       27.822  8.602 

          

 

Overlopende activa 

 

Verzekeringen      -  575 

Vooruitbetaalde kosten     -  13.495 

          

       -  14.070 

          

 

2.7.4 Liquide middelen 

 

ABN AMRO Bank N.V., 45.61.66.645     3.167  24.679 

ABN AMRO Bank N.V., 53.77.78.853     19.302  - 

Paypal      -  3.154 

          

       22.469  27.833 

          

 

De liquide middelen zijn vrij opneembaar. 
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Toelichting op de balans per 31 december (vervolg) 

 

                    2017        2016 

            

                      €           € 

PASSIVA 

 

2.7.5 Reserves 

 

Continuïteitsreserve 

 

Saldo per 1 januari  -  101.486 

Mutatie volgens resultaatbestemming  59.959  -101.486 

Splitsing Stichting Encour  -56.492  - 

        

Saldo per 31 december   3.467  - 

        

 

Bestemmingsreserve aansluiten 17 locaties 

 

Saldo per 1 januari  -  - 

Mutatie volgens resultaatbestemming  5.000  - 

        

Saldo per 31 december   5.000  - 

        

 

Bestemmingsreserve Stichting Encour 

 

Saldo per 1 januari  31.876  - 

Mutatie volgens resultaatbestemming  -31.876  31.876 

        

Saldo per 31 december   -  31.876 

        

 

               31-12-2017   31-12-2016 

            

                      €          € 

2.7.6 Overige kortlopende schulden 

 

Crediteuren 

 

Crediteuren      29.261  13.540 
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Toelichting op de balans per 31 december (vervolg) 

 

               31-12-2017   31-12-2016 

            

                      €          € 

Belastingen en premies sociale verzekeringen 

 

Omzetbelasting      7.446  1.745 

Loonheffing      -  3.859 

          

       7.446  5.604 

          

 

Overige schulden 

 

Rekening-courant Stichting Encour     1.902  - 

Accountantskosten      1.950  2.106 

Overige schulden      23.732  508 

          

       27.584  2.614 

          

 

Overlopende passiva 

 

Vooruitgefactureerde bedragen     -  16.485 

Vooruitontvangen bedragen     -  10.000 

          

       -  26.485 
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Toelichting op de baten 

 

      Realisatie    Begroting    Realisatie 

          2017        2017        2016 

          

             €           €           € 

BATEN 

 

2.8.1 Baten 

 

Baten activiteiten    103.340  50.000  173.503 

Baten project JobHulpMaatje   24.133  -  - 

Baten project Job Groups   2.948  -  7.500 

Baten project Work as Worship   -  -  - 

Subsidies landelijke overheid   200.196  211.246  - 

           

    330.617  261.246  181.003 

         

 

Trainingen    12.149  15.000  114.735 

Licenties    -  -  639 

Doorbelaste omzet    -  25.000  1.283 

Overige giften    91.191  10.000  17.002 

Overige baten    -  -  39.844 

           

    103.340  50.000  173.503 

         

 

2.8.2 Overige baten 

 

Financiële baten     10  -  503 

           

    10  -  503 
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Toelichting op de lasten 

 

      Realisatie    Begroting    Realisatie 

          2017        2017        2016 

          

             €           €           € 

LASTEN 

 

2.9.1 Kosten trainingen en materialen 

 

Kosten materialen     6.795    15.288 

Kosten project Job Groups    -    7.336 

Kosten project SHM trainingen    12.456    - 

           

    19.251  20.000  22.624 

         

 

2.9.2 Personeelskosten 

 

Lonen en salarissen  14.268    105.638 

Sociale lasten  2.425    10.917 

Pensioenlasten  959    5.725 

Overige personeelskosten  217.697    62.354 

          

   235.349  235.349  184.634 

          

 

Het gemiddeld aantal werknemers gedurende het 

boekjaar 2017 bedroeg 0,2 (2016: 2,0). 

 

2.9.3 Afschrijvingen 

 

Inventaris  -    200 

Boekresultaat  -    650 

          

   -  -  850 

          

 

2.9.4 Huisvestingskosten 

 

Huur   511    4.761 

          

   511  500  4.761 
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Toelichting op de lasten (vervolg) 

 

      Realisatie    Begroting    Realisatie 

          2017        2017        2016 

          

             €           €           € 

2.9.5 Kantoorkosten 

 

Kantoorbenodigdheden  65    472 

Drukwerk  27.958    2.576 

Automatiseringskosten  -    2.973 

Telefoonkosten  256    995 

Portokosten  30    398 

Accountantskosten  4.755    3.076 

Notariskosten  1.983    - 

Administratiekosten  -    189 

          

   35.047  35.000  10.679 

          

 

2.9.6 Verkoopkosten 

 

Reclame- en advertentiekosten  -    960 

Websitekosten  585    - 

Representatiekosten  107    230 

Verzorging bijeenkomsten  3.540    10 

Reis- en verblijfkosten  -    11.710 

Vergaderkosten  -    1.230 

Overige promotiekosten  801    - 

          

   5.033  5.000  14.140 

          

 

2.9.7 Algemene kosten 

 

Contributies en abonnementen  769    2.073 

Verzekeringen  1.310    10.709 

Bankkosten  272    545 

Overige algemene kosten  2    101 

          

   2.353  3.000  13.428 
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Ondertekening 

 

Vastgesteld en goedgekeurd te Zwolle, _________________________. 
 
 
 
   
De heer 
Voorzitter 
 
 
   
De heer 
Secretaris 
 
 
   
De heer 
Penningmeester 
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Overige gegevens 



Alphen aan den Rijn, 04-01-2016
Kenmerk: Fake tekst

Geachte heer/mevouw, 

Soluptat quo magnat faccae. Itatiatemped milles pa qui demporest etur? Sitiatem num iume 
volorro illupie ndant, es et eos dolorum as int la corro errunt.

Us dolendae et et incte solorectus estium fugiatque pore nonsequ atetur mos dipiste mporum 
harchil ipsam exere optaspelest est, il inullitem etur aut eum evenit quia sin nos doluptatem ipsus 
a eos sum sum re nos et aspe pro verumet rem quia alissimet, cus volut aut ame de nim et etur 
maximus, quiatur magnim que modiciam eum am esedis res re magnis volecea vendi des doluptat 
volorer .

cipsunt mintiis invel erum re la sinietur, non rem re occulparumet ilignatur? Atus aditae laborest 
quis si doluptatur molende stionseque optatquam si doluptiatior am, cus, aut exeItatur rem auda 
que poribus et etur cus con rerchil intorpore comnis iuntiore experiatur mo cum id magnit quo be-
ratus simint volupie ndipsunt eni odit as pos et eaquat accat la sunti cullupi endipsa nietur sequis 
ma seque expero cusdae. Ute naturis acea nobis aut ipsus.

Evellore sum et aute et maximinvel ium cuscimusciet ad miliqui accusapedit, simint am qui ten-
derc iliquat enihillabo. Ugiasped quiassit recum qui delendem eum faccabo rerfero excea sam, 
solorest vollor solorrovidenime pliam, vitatiur sollaborem. Aqueniae reic te oditat.
Ma incitius dolupidem non nectatibus sitatur moluptint idemporro eum nonesto torent, eos ut 
aperi antotat inulpa sit porecae porere volorem alisqui delent utectota nobis seque accumenis 
etur autatur maximen totation cullam et volore sint as eos evellatemo doluptat.

Udae. Ut ipictatur rem res est aut atur acerro et aut mo quod quis dolo initis pratque pre et que 
verunt que nis uteceribero evel magnimu sciatiur, corro molupit quis quidit aut ex et volorrorum 
rem haritem cum quia quam di con re sus in pliquam voluptata delique nihilla boratur sunt quae. 
Elecest, siminctota pa corum dolupta quis il ipsam quia plation porum faceperatur sinia numet. 

Correspondentie
Postbus 2150
2400 CD 
Alphen aan den Rijn 

0172 - 750 175
info@withaccountants.nl 
www.withaccountants.nl
@withaccountants 

IBAN NL71 INGB 0667 8301 62 
KvK 28112484

ACCOUNTANTS                                      
IN NON-PROFIT

Stichting JobHulpMaatje Nederland 

Postbus 30112 

8003 CC  ZWOLLE 

SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT 

Aan: het bestuur van de Stichting JobHulpMaatje Nederland 

De jaarrekening van de Stichting JobHulpMaatje Nederland te Zwolle is door ons samengesteld op basis 

van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2017 en de 

staat van baten en lasten over 2017 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder 

andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen. 

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor 

accountants geldende Standaard 4410, ‘Samenstellingsopdrachten’. Op grond van deze standaard wordt 

van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in 

overeenstemming met Richtlijn C1 voor 'Kleine organisaties-zonder-winststreven' van de Raad voor de 

Jaarverslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve 

verwerking en financiële verslaggeving toegepast. 

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons

alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de 

daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze 

verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van 

de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van 

de Stichting JobHulpMaatje Nederland. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden 

uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking

tot de getrouwheid van de jaarrekening. 

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante 

ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere 

gebruikers van deze jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, 

vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan 

met de door u verstrekte gegevens. 

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA 

verwijzen wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring. 

Was getekend te Sliedrecht, 27 juni 2018. 

WITh accountants B.V. 

P. Alblas RA
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Bijlage 
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Begroting 2018 

 

            Begroting     Realisatie         Begroting 

            2018        2017       2017 

            

             €           €           € 

BATEN  

 

Baten     252.623  330.617  331.246 

Overige baten    -  10  - 

            

Totaal baten      252.623  330.627  261.246 

          

 

LASTEN 

 

Kosten trainingen en materialen    15.000  19.251  20.000 

Personeelskosten    195.000  235.349  270.557 

Huisvestingskosten    6.000  511  500 

Kantoorkosten    16.900  35.047  35.000 

Verkoopkosten    12.500  5.033  5.000 

Algemene kosten    3.429  2.353  3.000 

      ___________   ___________ 

Totaal lasten      248.829  297.544  264.057 

          

 

Saldo van baten en lasten     3.794  33.083  -2.811 

          

 

 

 

 

Verschil begroting 2017 en realisatie 2017 

 

Lasten 

De lasten wijken met name af op Inhuur en personeelskosten. Er was een hoger bedrag begroot bij 

inhuur als last voor Stichting JobHulpMaatje Nederland ten behoeve van Stichting Encour (zie 2.3 

Resultaatbestemming). Echter dit bedrag is overgeboekt naar Stichting Encour vanuit het resultaat. 
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Meer informatie? 

Ga voor meer informatie naar jobhulpmaatje.nl 

 

Contactgegevens 

info@jobhulpmaatje.nl 

 

Dr. Stolteweg 23 

8025 AV ZWOLLE 


