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Werkzoekende (vrouw, 38 jaar) 

Tijdens de JobGroup van JobHulpMaatje heb ik geleerd een mooi CV 

te maken, een goede sollicitatiebrief te schrijven, hoe ik mijzelf goed 

kan presenteren en hoe mijn vaardigheden en competenties in de 

spotlight kan zetten. Ik heb ontdekt wie ik ben, wat ik wil en waar ik 

goed in ben. 

Na het afronden van het traject wist ik precies welke stappen ik 

moest zetten. Ik kreeg meer zelfvertrouwen en lef om te solliciteren 

naar een baan die ik graag wilde en die goed bij mij past. Ik zeg nooit 

meer "het lukt me toch niet", ik ga er voor! Nothing is impossible. The 

word itself says I'm possible. 
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Voorwoord 
 

In wat een intense tijd leven wij! Covid-19 heeft een enorme impact op onze samenleving, op gezinnen, 

ondernemers, kerken, ouderen, alleenstaanden en jongeren. Iedereen kent wel iemand in zijn of haar 

omgeving die werk kwijtraakte en vaak hierdoor ook in financiële nood is terecht gekomen. Dat wat 

meer en meer ging lijken op een maakbare samenleving kwam tot stilstand, het leven is niet maakbaar 

en wij blijken elkaar meer nodig te hebben dan ooit. Hoe bijzonder is het dan ook dat juist in deze tijd 

het aantal vrijwilligers wat werkzoekenden wil ondersteunen is gegroeid in 2020. Het landelijke netwerk 

van vrijwilligers groeide ruim 25% en dat was ook nodig om de groei van werkzoekenden (ruim 12%) te 

kunnen ondersteunen in de zoektocht naar werk.  

 

In 2020 eindigde JobHulpMaatje in de top 5 van organisaties die streden om de prijs ‘Appeltje van 

Oranje’, een prijs die jaarlijks door het Oranje Fonds wordt toegekend aan drie bijzondere, innovatieve 

of succesvolle projecten op het gebied van maatschappelijk welzijn en sociale cohesie. En dat is iets 

om trots op te zijn, waardering voor vrijwilligers en besturen die landelijk actief zijn binnen het 

JobHulpMaatje netwerk. 

 

Door Corona, met hulp van financiering via fondsen, zijn wij in staat geweest om een enorme 

digitaliseringslag te maken. De maatjestraining werd digitaal gegeven en bleek uiterst succesvol. 

Trainingsmateriaal werd vernieuwd, een nieuw product werd ontwikkeld namelijk ‘Werken in Nederland’ 

een training inclusief materiaal gericht op mensen die nieuw in Nederland zijn, vaak statushouders, die 

graag een steentje willen bijdragen aan onze samenleving via (betaald) werk. Deze training is ook al 2 

keer gegeven en in 2021 wordt dit nieuwe product bij meer lokaties uitgerold in Nederland. Daarmee 

zijn wij staat om nog meer mensen te kunnen helpen! 

 

Onze locatie Zoetermeer heeft een training gericht op ZZP’ers ontwikkeld en gegeven in 2020. Ook 

hiervan zijn de signalen heel positief en wordt deze opnieuw aangeboden in 2021. Er zijn gesprekken 

gevoerd met nieuwe lokaties, Gouda heeft zich aangesloten ondertussen bij onze landelijke organisatie 

en wij verwachten ook in 2021 een groei van nieuwe lokaties, een lokaal netwerk waar mensen mensen 

helpen, juist nu!  

 

Daarmee zijn wij als bestuur trots maar bovenal dankbaar voor al dat werk wat er in 2020 mocht worden 

gedaan. Samen werkt het! 

 

Namens het bestuur,  

 

Ewout Suithoff 

Voorzitter Stichting JobHulpMaatje Nederland 
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1. JobHulpMaatje Nederland 
 

Bestuur 

JobHulpMaatje is een initiatief van stichting JobHulpMaatje Nederland) en werkt nauw samen met de 

JobHulpMaatje-locaties, de lokale overheid, professionals en Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland. 

De landelijke medewerkers werken vanuit kantoor Zwolle of vanuit huis. 

De samenstelling van het bestuur wordt gevormd door:  

Voorzitter:  de heer E. Suithoff (benoemd per 1 januari 2020) 

Penningmeester: de heer F. Nabers (benoemd per 1 januari 2020) 

Secretaris:  de heer P.W.A Veld (benoemd per 17 september 2018) 

 

Vanwege zijn gezondheid heeft de heer E. Suithoff zijn functie als voorzitter helaas moeten 

neerleggen. Per 26 april 2021 is hij afgetreden als bestuurslid. De heer A.R.A. van den Ham is op 15 

mei 2021 toegetreden als algemeen bestuurslid. Naar een nieuwe voorzitter wordt op dit moment 

gezocht. 

 

Bezoldiging bestuur 

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

wordt verstrekt als dit van toepassing is.  

 

Stuurgroep 

Het bestuur maakt dankbaar gebruik van externe (vrijwillige) adviseurs. Op dit moment zijn betrokken: 

De heer Martin Suithoff (Directeur Schuldhulproute) 

De heer Peter Rijsdijk (Directeur SchuldHulpMaatje Nederland) 

De heer Hendrik-Jan Graber (adviseur financiële verduurzaming) 

Mevrouw Carla van der Vlist (Penningmeester HiP Nederland)  

 

Organisatie 

JobHulpMaatje Nederland richt zich volledig op het uitvoeren van de activiteiten rondom het 

ondersteunen en helpen van werkzoekenden naar het vinden van een passend werk.  
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Landelijk Servicepunt 

Gerard van Barneveld is vanaf augustus 2017 

projectleider van Stichting JobHulpMaatje 

Nederland. Per 1 oktober 2018 is Gerard 

verantwoordelijk voor het GAK project in 

samenwerking met 4 JHM locaties. Daarnaast 

is Marloes Bouwmeester verantwoordelijk als 

landelijk coördinator voor de ondersteuning 

richting de JHM-Locaties, voor het plannen, 

coördineren van de trainingen en het 

certificeren van de vrijwilligers. 
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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.   

 

JobHulpMaatje-concept 

Het JobHulpMaatje-concept bestaat uit de volgende onderdelen: 

 

 JobGroups 
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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. 

 



10 
 

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 in Zwolle (bedrijfsverzamelgebouw). Hier hebben de werknemers 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 en 

waardoor de ruimtes efficiënt en effectief benut worden. Er zijn geen lange termijn verplichtingen 

aangegaan rondom huisvesting. Het opzegtermijn is 3 maanden. 

 

Beleggingsbeleid 

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

gereserveerd. 
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4. Landelijke dag  
 

Op zaterdag 7 november heeft online, 

de vierde landelijke JobHulpMaatje-

dag plaatsgevonden. Bestuurders, 

coördinatoren, maatjes en andere 

vrijwilligers uit het hele land waren voor 

deze online ochtend uitgenodigd.  

 

In verband met de maatregelen rondom het coronavirus was het niet mogelijk om elkaar persoonlijk te 

ontmoeten. Om deze dag wel door te laten gaan, is de landelijke dag online georganiseerd. De landelijke 

dag bestond uit plenaire sessie vanuit het bestuur van landelijk JobHulpmaatje en inspirerende 

workshops. Deze dag stond in het teken van het thema ‘GROEI’. De intentie om meer locaties aan te 

sluiten, meer maatjes op te leiden en meer werkzoekenden te helpen. Door corona wordt ons werk 

bemoeilijkt maar het is meer dan nodig. Daarnaast ontwikkelen we online trainingen, zitten we in de 

laatste fase van het GAK-project en ontwikkelen we een JobGroup voor ZZP-ers. De landelijke dag was 

een moment om met elkaar van deze en andere ontwikkelingen kennis te nemen en te bediscussiëren. 

Zodoende leggen we met elkaar de basis voor het doortrekken van de groeicurve. 

 

De workshops die er werden gegeven waren heel afwisselend: 

  

 Motiveren van hulpvragers en maatjes 

 Levellen met hulpvragers 

 Gespreksleidersrol 

 In gesprek met het bestuur van JobHulpmaatje Nederland 

 

Een aantal reacties van de deelnemers op deze landelijke dag: 

- Het was natuurlijk erg jammer dat het niet door kon gaan op locatie. Ik mis de informele contacten. 

Maar gezien de omstandigheden vond ik het prima. 

- Het was goed georganiseerd en heb het als prettig ervaren. 

- Goed om diverse verhalen en ervaringen te delen. 

- Leuk, fijn dat het online kon 

- Gezien de omstandigheden is het acceptabel 

- Leuk en informatief 
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5. JobGroups voor statushouders en ZZP-ers 
 

Statushouders/ Ik werk in Nederland 

In 2019 is een pilot gestart voor statushouders in de gemeente Rhenen en Zwolle. Er is materiaal 

ontwikkeld om statushouders op weg naar werk te helpen. De naam van dit materiaal is: Ik werk in 

Nederland. Op basis van de resultaten en ervaringen in Rhenen en Zwolle is het hand- en werkboek Ik 

werk in Nederland doorontwikkeld en is de nieuwe uitgave per maart 2020 in gebruik genomen. Deze 

pilot is uitgebreid met een aantal locaties die ook statushouders willen gaan helpen. Ook in Zeewolde, 

Gouda en Zoetermeer helpen we statushouders in de zoektocht naar werk.  

 

Op basis van deze tweede pilot willen we de aanpak optimaliseren en beschikbaar stellen voor alle 

locaties.  

 

JobGroup voor ZZP-ers 

De JobGroup ZZP is speciaal ontwikkeld in opdracht van JobHulpMaatje-Zoetermeer t.b.v. mensen voor 

de keuze staan: (her)ontwikkelen als werknemer of (door)ontwikkelen als ondernemer (ZZP-er). Het 

betreft de reguliere JobGroup stof maar dan nadrukkelijk toegespitst op en uitgebreid met aspecten die 

relevant zijn voor het starten en runnen van een eigen bedrijf. De eerste pilot vond plaats in Zoetermeer 

gedurende 5 sessies van 2x2 uur.   

 

Programma 

1. De volgende onderwerpen kwamen aan de orde: 

2. Hoe kom ik hier? 

3. Wie ben ik (als ondernemer)? 

4. Wat kan ik (als ondernemer)? 

5. Welke praktische aspecten horen bij ondernemerschap? 

6. Wat wil ik (als ondernemer)? 

7. Wat wil de markt en hoe benader ik deze? 

8. Hoe ziet de arbeids-/opdrachtenmarkt eruit? 

9. Hoe vind ik een baan of opdracht? 

10. Hoe ziet mijn persoonlijk en (zelfstandig)ondernemer-ontwikkel-plan (POP/ZOOM) eruit? 

11. Dit ben ik en dit is mijn onderneming! 

 

De deelnemers waarderen de inhoud en de cursusleiding voor deze JobGroup met een ruim voldoende 

tot goed.  

 

Citaten van de deelnemers op de vraag wat de JobGroup ZZP voor hen betekend heeft: 

“Dat ik inzicht heb gekregen of mijn persoonlijkheid geschikt is om ZZP-er te worden.” 
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“Actiever met een aantal onderdelen aan de slag gegaan. Meer kennis opgedaan omtrent 

marktonderzoek. Het is een goede stok achter de deur geweest om wekelijks een aantal onderwerpen 

aan te pakken. De aanpak werkte voor mij stimulerend uit.” 

“Ik heb geleerd van de andere cursisten, hun tips gaven mij nieuwe inzichten. Ik weet nu ook waar ik 

wettelijk op moet letten en waar ik bepaalde informatie kan vinden.” 

“Ik ga nu parttime in loondienst en als ik tijd over heb kijk in de toekomst of ik ZZP-er kan worden” 

“Ik vond het heel leuk om mijn input te geven en ervaringen te delen.” 

“Ik heb een plan uitgestippeld met twee smart doelen en weet wat ik nu moet gaan doen. Ik bepaal 

over een half jaar hoe het is gegaan en of ik met mijn onderneming doorga.” 

 

De pilot is verder door de locatie Zoetermeer met de trainer geëvalueerd en de tips van de deelnemers 

zijn hierin meegenomen. Begin 2021 zal JobHulpmaatje Nederland een regionale JobGroup voor ZZP-

ers gaan starten.  
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6. Materiaal en trainingen 
 

Doorontwikkeling materiaal maatjes- en JobGroupleiderstraining 

We werken al weer een aantal jaar met het trainingsmateriaal. In het voorjaar van 2020 is het handboek 

voor maatjes, het werkboek voor werkzoekenden en het trainingsmateriaal voor de maatjes- en 

JobGroupleiderstraining doorgenomen en is er gekeken of het materiaal aangepast moest worden. Dit 

was het geval. We hebben besloten om de inhoud van het handboek voor de maatjes te verminderen 

en meer inhoud toe te voegen aan het werkboek voor werkzoekenden. Daarnaast hebben beide 

trainingen een upgrade gekregen.  

 

Online trainingen 

Door de maatregelen rondom corona was het vaak niet mogelijk om elkaar fysiek te ontmoeten bij een 

training. Maar we hebben wel gemerkt dat de locaties meer maatjes en JobGroupleiders nodig hebben 

om de werkzoekenden te helpen. Ondanks dat we toch liever fysiek bij elkaar komen heeft 

JobHulpmaatje Nederland besloten om de maatjes- en de Jobgroupleiderstraining om te zetten naar 

een online training. Door 2 trainingsdagen in 4 blokken van 5 of 6 kwartier te verdelen, kunnen de 

deelnemers een volledige online training volgen met een certificaat als resultaat. De eerste online 

maatjestraining heeft plaatsgevonden in december 2020 met een positief resultaat. Wanneer het weer 

kan, gaan we ook weer fysiek trainen maar online trainen nemen we ook mee in ons trainingsaanbod.  

 

Reacties van deelnemers: 

 Een mooie afwisseling tussen theorie, praktijk, oefeningen en filmpjes 

 Een dag achter het beeldscherm is wel vermoeiend 

 Ondanks dat het een online training is, krijg je wel goed contact met elkaar 

 Er zitten voldoende pauzes in waardoor de training goed vol te houden is 

 Fysiek trainen heeft voor sommigen wel de voorkeur 

 Oefenen in de breakoutrooms is heel leerzaam 

 
Ontwikkeling training voor begeleiding statushouders  

Om statushouders/ nieuwe Nederlanders goed te kunnen begeleiden heeft JobHulpmaatje Nederland 

geheel nieuwe 1-daagse interactieve training over culturen, omgaan en begeleiden van statushouders 

ontwikkeld. Deze trainingsdag is door Ilse de Lange en Gerard van Barneveld gegeven in Zoetermeer 

en Veenendaal. Maatjes en JobGroupleiders die statushouders willen gaan begeleiden hebben deze 

trainingsdag gevolgd. In Zoetermeer, Rhenen en Zwolle is een JobGroup Ik werk in Nederland gegeven.  
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Hercertificering 

Een groot deel van de maatjes en JobGroupleiders hebben de training jaren geleden gevolgd. 

JobHulpmaatje Nederland vindt het belangrijk dat de maatjes en JobGroupleiders op de hoogte zijn van 

alle nieuwe ontwikkelingen en veranderingen in de wetgeving en daarom bieden wij een hercertificering 

aan. De hercertificering zou plaatsvinden in het voorjaar van 2020 in de plaatsen Rhenen, Zoetermeer 

en Zwolle. Door de maatregelen rondom corona was het niet mogelijk om fysiek bij elkaar te komen en 

is de hercertificering verplaatst naar het najaar van 2020. Gelukkig kon de hercertificering in Rhenen op 

1 oktober plaatsvinden. De hercertificering in Zoetermeer en Zwolle is wederom verplaatst maar nu naar 

het tweede kwartaal in 2021.  

 

De hercertificering begon  met een toespraak van 

de voorzitter van JobHulpmaatje Nederland, Ewout 

Suithoff. Daarna volgde een plenair gedeelte over 

de visie en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt  met  

o.a. rugzakje, participatiewet, WAP en 

flexibilisering. Gevolgd door een workshop over 

omgaan met teleurstellingen. Na een heerlijk diner 

werd de avond afgesloten met een workshop over 

emotionele, fysiek en psychische obstakels van 

een werkzoekende. Er was voldoende ruimte om 

vragen te stellen en met elkaar te discussiëren.  
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7. Een JobHulpmaatje Hulpvragersysteem Systeem op komst  
 

Het is al langer een wens, dat er een handige voorziening zou komen voor alle locaties van 

JobHulpMaatje, waarin alle informatie over werkzoekenden en over vrijwilligers kan worden 

opgenomen. En behalve handig ook met een goede privacybescherming die ‘AVG Proof’ is en niet al te 

kostbaar. Dat is natuurlijk geen gemakkelijke opgave.  

Het afgelopen jaar heeft een viertal plaatsen een pilotproject gedraaid dat gefinancierd werd door het 

Instituut GAK en de Stichting Rotterdam. De bedoeling van dit project was om hulpvragers daadwerkelijk 

over de “tweede helft van de brug” te krijgen naar werk, ondernemerschap of een opleiding. De twee 

sponsoren en de vier deelnemende locaties investeerden gezamenlijk hierin. Daarbij bleek ook, dat de 

informatievoorziening om het resultaat van dit project te kunnen bepalen allesbehalve op orde is. 

Daarom is als onderdeel van deze pilot als actiepunt opgenomen het opzetten van een landelijk CRM-

systeem. Daardoor kunnen de locaties hun activiteiten en vooral de begeleiding van hulpvragers beter 

monitoren. Kortom, de oplossingsrichtingen voor de al bestaande wens konden worden uitgewerkt. 

Onderzocht werd of het mogelijk is het systeem dat SchuldHulpMaatje sinds een paar jaar in eigen 

beheer gebruikt ook voor JHM bruikbaar gemaakt zou kunnen worden. Het voordeel daarvan is dat het 

een beproefd werkend systeem is, dat de implementatie daardoor snel kan gaan en dat de kosten 

gedrukt kunnen worden. In het onderzoek is inderdaad gebleken, dat het HVS van SHM ook bruikbaar 

gemaakt kan worden voor JHM.  Als eerste stap werd het systeem van SHM aangepast waar dat nodig 

was en vervolgens leeg klaargezet voor JHM. De volgende stap, is het werkende weg uitproberen en 

moduleren hiervan. Sinds oktober 2020 zijn enkele locaties gaan proefdraaien en met hun bevindingen 

worden als dat nodig is aanpassingen doorgevoerd om het een volledig JobHulpMaatje CRM systeem 

te maken. Onderdelen van het systeem zijn: één landelijke registratie van de betrokken stichtingen, 

coördinatoren, JobGroupleiders, maatjes, hulpvragers en lokaal de betrokken instanties en rapportages. 

Voordeel voor de coördinator(en) is dat ze in één blik kunnen zien welk maatje met welke HV bezig is 

en hoe de begeleiding verloopt, wie er nog op de wachtlijst staat en het maatje kan eenvoudig de 

voortgang en de inbeslaggenomen tijd noteren en bewaken. 

Hiermee wordt op een AVG verantwoorde wijze registratie mogelijk van maatjes, hulpvragers, 

coördinatoren, JobGroups en koppelingen tussen maatjes en hulpvragers. Gedurende het 

hulpvraagproces kunnen maatjes vervolgacties noteren, beknopte verslagen invullen van hun 

contactmomenten en ook de bestede uren registreren. Dit kan op een laptop of een mobiel apparaat.  

 

In 2021 zal verder gewerkt worden aan de afronding van de ontwikkeling van het systeem. Als dat 

gedaan is zal onderzocht worden hoe dit systeem structureel beheerd en bekostigd kan worden.  
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8. Samen werken aan de brug naar arbeidsparticipatie succesvol 
 

Op basis van een door Instituut GAK goedgekeurd projectplan zijn 4 locaties van JobHulpMaatje 

Nederland aan de slag gegaan met het programma De Brug. Dit programma beoogt kortweg de 

begeleiding van langdurig werkzoekenden door te zetten tot een concreet resultaat is behaald. Dat is 

kortweg, dat de begeleiding langer en intensiever doorgezet wordt vaak tot een concreet resultaat is 

behaald door de werkzoekende. 

De deelnemende locaties zijn: Leiden, Oss, Zoetermeer en Zwolle.  De projectperiode was 1 september 

2018 t/m eind 2020. Door de stimulerende bijdrage van Instituut GAK van in totaal maximaal 100.000 

zijn uitstekende resultaten behaald. De locaties hebben samengewerkt aan één projectopzet en één 

gezamenlijke projectmonitoring en -verantwoording. Dankzij een bijdrage van Stichting Rotterdam van 

20.000 kon deze landelijke integrale aanpak gerealiseerd worden. De locaties droegen elk 10.500 bij.  

Sommige projectdoelen vragen om een langere adem en door de economie na COVID-19 zijn nieuwe 

problemen ontstaan. Daarom wil JobHulpMaatje graag een vervolgaanpak ontwikkelen. 

 

De resultaten 

• Hieronder wordt een beknopte samenvatting gegeven van de resultaten van het project.  

De kwantitatieve resultaten 

Instromers                                                                                       160 

Werk                                                                                                79 

Opleiding                                                                                         8 

Stijging op participatieladder (bijv. vrijw.werk)                                45 

Nog in begeleiding                                                                          17 

Voortijdig gestopt                                                                            11 

Een deel van de werkzoekenden wordt nog begeleid, zodat het resultaat nog verder zal groeien.  

 

De Baten 

De baten voor de deelnemers zijn het gevoel van eigenwaarde, het financieel beter op eigen benen 

kunnen staan en het participeren in de samenleving. 

De baten voor de samenleving zijn dat meer mensen meedoen en daardoor minder ongelijkheid. 

De financiële baten in termen van een geringer beroep op de collectieve uitgaven worden geraamd op 

tenminste 625.000 per jaar.  

 

JobHulpMaatje wil graag een vervolgaanpak uitwerken, die bestaat uit de volgende elementen: 

• Doorontwikkeling van het Netwerk van ondernemingen  

• Het beter helpen van de doelgroep van veelal langdurig werkzoekenden en (ook door COVID-

19) specifieke deelgroepen: ZZP’ers, Statushouders en jongeren. 
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• Het consolideren van resultaten in de werkmethode van JHM (materiaal, training vrijwilligers, 

inhoudelijk gebaseerde individuele trajecten, JobGroups en Workshops).  

• De in gang gezette digitalisering doorzetten, zodat alle kernproducten digitaal ingezet kunnen 

worden: JobGroups, individuele begeleiding, training vrijwilligers. 

• Afronden van het JHM- volgsysteem en het in de praktijk toepassen in meerdere locaties. 

• Doorontwikkeling in een De BRUG 2 met (een deel van de nu deelnemende) locaties en enkele 

nieuwe locaties. Opnieuw in een landelijk georganiseerde aanpak.  
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9.  Resultaten en locaties  
 

Locaties 

De locaties die in 2020 al draaiden of zijn gestart worden weer gegeven in onderstaand overzicht.  

Ook de locaties waarmee we in gesprek zijn, zijn hierin opgenomen. Op deze manier willen we een 

helder beeld geven van de interesse in JobHulpMaatje landelijk. 

 

Actief Intentieverklaring Geïnteresseerd 

Den Haag Amersfoort Delft 

Gouda Apeldoorn Drachten 

Lansingerland Enschede Nijkerk 

Leiden/ Leiderdorp/ Oegstgeest/ 

Voorschoten 

Waddinxveen Stichtse Vecht 

Oss  Woerden 

Rhenen   

Staphorst   

Utrecht   

Zeewolde   

Zoetermeer   

Zwolle   

 

Kengetalen 2020 

Onderstaand wordt een aantal grafieken/ cirkeldiagrammen weergegeven, die het afgelopen jaar 

weerspiegelen:  

 

      

 In dit cirkeldiagram wordt het aantal maatjes 

per locatie weergegeven. In vergelijking met 

vorig jaar heeft JobHulpmaatje 28 maatjes 

meer (136 vs 108 maatjes).  
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In totaal heeft JobHulpmaatje 406 
hulpvragen ontvangen waarvan 363 
werkzoekenden ook daadwerkelijk zijn 
gestart met een JobGroup of een individueel 
traject. De redenen waarom een traject niet 
gestart is, is divers. De werkzoekende laat 
niets meer van zich horen, de 
werkzoekende wordt doorverwezen naar 
professionele hulp of de werkzoekende kon 
na een gesprek zelf verder.  

 

 
 

 

Ongeveer 28% van de werkzoekenden heeft 
alleen een JobGroup gevolgd. 33% is alleen 
geholpen door een maatje. Er is ook een 
groep die beide trajecten hebben doorlopen. 
Door corona hebben de JobGroups een tijd 
stil gelegen en dat verklaart het lagere 
percentage deelnemers voor alleen de 
JobGroup.  

 

 

 

 

De opleidingsachtergrond van de 
werkzoekenden, die zich bij ons aanmelden, 
wordt weergegeven in de volgende grafiek.  
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Ongeveer 40% van de werkzoekenden, die 
zich bij ons aanmelden, vindt een baan, 
vrijwilligerswerk of opleiding die bij hen 
past. Door corona hebben locaties een 
tijdje geen JobGroups kunnen draaien en 
waren ze afhankelijk van individuele 
trajecten. Hierdoor moesten 
werkzoekenden soms langer wachten en 
ook trajecten duurden langer. Hierdoor is 
de doorstroom naar 2021 een stuk hoger 
dan vorig jaar.  
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10. 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 2020 ondersteund door twee 

grote fondsen, en de bijdragen van lokale JHM locaties. 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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11. Bedrijfsvoering  
 

Inhuur en personeelsbeleid 

Bij JobHulpMaatje Nederland is in 2020 voor twee dagen in de week een landelijk coördinator in 

dienst getreden. De overige werkzaamheden worden door externe professionals uitgevoerd. De 

formatie bestond uit: Projectleider locatiebouw en relatiebeheer, operationeel projectleider, 

projectmedewerker fondsenwerving, projectadviseurs locatiebouwers, medewerker financiële 

verduurzaming, marketing en communicatieadviseur, financiële administrateur en landelijke 

trainingscoördinator. 

 

Inhuur personeel en vrijwilligersbeleid 

Het vrijwilligersbeleid van JobHulpMaatje Nederland wordt op verschillende manieren vorm gegeven. 

Er worden trainingen aangeboden aan zowel inhuurkrachten 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 waarborgen we door zowel formele als 

informele gesprekken, overleggen binnen de stichting en vrijwilligersmomenten.  

 

Begroting 2021 

Kosten: Algemeen: Extra fonds Geconsolideerd 

Personeelskosten 30.000  30.000 

Ingehuurd personeel 56.560  56.560 

Projectkosten  PM  

Educatiekosten 25.000  25.000 

Kantoor & org. kosten 6.000  6.000 

Algemene kosten 1.900  1.900 

Totaal LASTEN 119.460  119.460 

    

Baten:    

Bijdrage locaties 83.000  83.000 

Fondsen 31.960  31.960 

Projecten  PM  

Giften 2.500  2.500 

Totaal BATEN 117.460  117.460 
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12. 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 

Het bestuur heeft besloten om € 10.000 van het resultaat 2020 te reserveren voor innovatie en 

vernieuwing. 
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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.  

 

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. 

 

Realisatie 2020 

Kosten: Algemeen: Project GAK Geconsolideerd 

Personeelskosten 45.190  45.190 

Projectkosten  78.378 78.378 

Educatiekosten 41.905  41.905 

Kantoor & org. kosten 13.377 1.031 14.408 

Algemene kosten 3.465 2.893 6.358 

Totaal LASTEN 103.937 82.302 186.239 

    

Baten:    

Bijdrage locaties 110.523 21.000 131.523 

Stichting Rotterdam  10.000 10.000 

Instituut GAK  57.395 57.395 

Fondsen   0 

Giften 1.300  1.300 

Totaal BATEN 111.823 88.395 200.218 

 



26 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer informatie? 

Ga voor meer informatie naar jobhulpmaatje.nl 

 

Contactgegevens 

info@jobhulpmaatje.nl 

 

Dr. Stolteweg 23 

8025 AV ZWOLLE 


