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

Op zoek naar
een baan?
Meld je aan voor onze
JobGroups of ga aan de
slag met een maatje!

‘In mijn Jobgroup ontmoette ik nieuwe mensen die
begrijpen wat het is om zonder werk te zitten. Wat
een ervaring en tips komen er uit deze groep! Fijn
om weer onder de mensen te zijn die hetzelfde
doel hebben als ik!’
Sergio (53 jaar), deelnemer JobGroups

Meer informatie?
E-mailadres: info @ JobHulpMaatje.nl
Website: JobHulpMaatje.nl

Meld je aan voor een JobGroup
In een JobGroup ga je samen met andere
werkzoekenden doelgericht aan de slag met bepaalde
thema’s. Het programma bestaat uit zeven praktische
bijeenkomsten waar je met getrainde JobGroupLeiders
diverse thema’s behandelt.

Op zoek naar een baan?
Ontslagen worden, niet op je plek zitten op je huidige
werk of al jaren werkloos zijn, is heftig. Dit kan
bijvoorbeeld zorgen voor verlies van status, inkomen,
zelfvertrouwen, sociale contacten of zingeving. In zo’n
situatie is het van grote meerwaarde om een maatje
naast je te hebben staan die je motiveert, aanmoedigt
en ondersteunt.
JobHulpMaatje is uniek omdat we persoonlijke
aandacht hebben voor jou als persoon en jouw
omgeving. Wij luisteren naar je verhaal en bieden
persoonlijke hulp. We proberen je vertrouwen in het
vinden van een (geschikte) baan te vergroten.
Voor wie?
JobHulpMaatje is er voor jou als je je baan hebt
verloren of als je bij je huidige baan niet meer op je
plek zit.
JobHulpMaatje bestaat uit drie onderdelen:
• Ontmoetingsplekken
• JobGroups
• Maatjes

Ga aan de slag met een maatje
Past een groepsaanpak niet bij jou? Of wil je na
zeven bijeenkomsten verder begeleid worden? Dan
kun je ook een individueel traject starten met een
maatje. Een maatje is een opgeleide vrijwilliger
die graag naast je staat. Hij biedt praktische
ondersteuning en denkt mee over mogelijkheden om
(vrijwilligers)werk te vinden.
Omzien naar elkaar
Door het verlies van je werk raak je soms het
vertrouwen kwijt. Juist door een maatje te hebben
die jou een steuntje in de rug geeft, sta je er niet
alleen voor. Samen zorg je ervoor dat je weer beter
bemiddelbaar bent op de arbeidsmarkt en (weer)
mee kan doen in de samenleving.

Het programma
De zeven bijeenkomsten hebben een vaste structuur met
een mix van ontmoeting, inspiratie en samenwerking.
De volgende thema’s staan centraal:
1) Wie ben ik?
2) Wat belemmert mij?
3) Wat kan ik?
4) Wat wil ik?
5) Wat zoek ik?
6) Hoe presenteer ik mezelf?
7) Dit ben ik!

JobHulpMaatje werkt op diverse plaatselijke locaties.
Op deze locaties worden JobGroups gegeven en
individuele trajecten aangeboden.
Kijk op JobHulpMaatje.nl waar we actief zijn.

Samen werkt het!

Meld je aan voor een JobGroup bij jou in de buurt
of ga aan de slag met een maatje!
Ga naar JobHulpMaatje.nl
of stuur een mail naar info @ JobHulpMaatje.nl

