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

‘Wat is het mooi om naast een werkzoekende te
staan in de zoektocht naar werk. Ik leer er bijna net
zo veel van als de werkzoekende gedurende het
traject.’
Anne-Marie (45 jaar), maatje bij JobHulpMaatje

Wil jij
werkzoekenden
helpen?
Meer informatie?
E-mailadres: info @ JobHulpMaatje.nl
Website: JobHulpMaatje.nl

Meld je aan als maatje
bij JobHulpMaatje!

Hoe kan je als maatje helpen?
De werkzoekende gaat samen met een maatje op
ontdekkingstocht. Wat zijn de talenten en wat is
(passend) werk? De werkzoekende werkt actief mee
door thuisopdrachten te maken en door te solliciteren.
Het programma voor de werkzoekende
Door middel van zeven thema’s ontdekt de
werkzoekende hoe hij /zij de weg kan vinden naar
het (opnieuw) betreden van de arbeidsmarkt. Hierbij
wordt de werkzoekende individueel begeleid door een
maatje.
Zet je talenten in voor JobHulpMaatje
Werkloos zijn is heftig. Het kan bijvoorbeeld zorgen
voor verlies van status, inkomen, zelfvertrouwen,
sociale contacten of zingeving. In zo’n situatie is
het van grote meerwaarde om als maatje naast
een werkzoekende te staan om hem te motiveren,
aanmoedigen en ondersteunen.
Word maatje
Een maatje is een gecertificeerde en opgeleide
vrijwilliger die graag iets wil betekenen voor een
werkzoekende. Een maatje biedt mentale en
praktische ondersteuning en denkt mee over de
mogelijkheden om (vrijwilligers)werk te vinden.

Maak het verschil
JobHulpMaatje wil samen met vrijwilligers,
gemeentes en lokale bedrijven een verschil maken
in de samenleving. Dit wordt gedaan door coaching,
educatie en (interactieve) training op het gebied van
werk en financiën.
Onze passie is om werkzoekenden te helpen bij het
zoeken naar (passend) werk en hen te ondersteunen
op weg naar de arbeidsmarkt. Op deze manier
proberen we multi-problematiek zoals sociale
uitsluiting, echtscheiding, schulden of verslaving te
voorkomen.

Het is prachtig om een
werkzoekende verder
te helpen
Zeven thema’s
Je behandelt met een werkzoekende de
volgende thema’s:
1) Waar kom je vandaan? Verwerken van het

2)
3)
4)
5)
6)
7)

verleden
Wie ben ik? Persoonlijkheid
Wat kan ik? Talenten
Wat wil ik? Interesses
Wat zoek ik? Netwerken
Hoe pak ik het aan? Solliciteren
Hoe werkt de praktijk? (vrijwilligers)werk

JobHulpMaatje werkt op diverse plaatselijke locaties.
Kijk op JobHulpMaatje.nl waar we actief zijn.

Samen werkt het!

Ga aan de slag als maatje! Kijk op JobHulpMaatje.nl
of stuur een e-mail naar info @ JobHulpMaatje.nl

