JobHulpMaatje helpt
werkzoekenden
graag op weg
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Waarom 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 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.
Wat doet JobHulpMaatje?
JobHulpMaatje steunt werkzoekenden en helpt ze op weg
naar (vrijwilligers)werk. Hierdoor helpt JobHulpMaatje de
bemiddelbaarheid op de arbeidsmarkt te verhogen. Door
middel van een individueel traject en/of een groepstraject,
krijgt de werkzoekende een steuntje in de rug op zoek naar
zichzelf en wat voor werk bij hem past. JobHulpMaatje
werkt samen met bestaande werkbegeleidings- en
re-integratietrajecten door werkzoekenden mens- en
doelgericht bij te staan.

JobHulpMaatje leidt maatjes, JobGroupLeiders en
coördinatoren op, zodat zij werkzoekenden kunnen
ondersteunen. Op deze manier wordt de maatschappelijke
betrokkenheid op lokaal en regionaal niveau vergroot.
Bovendien worden kosten en diensten van gemeentes en
werkgevers verlaagd.
JobHulpMaatje kan ingezet worden in drie fasen van
werkloosheidsproblematiek:
1. De preventiefase waar dreigende werkloosheid en/of
een niet passende arbeidssituatie nog voorkomen kan
worden of hierop geanticipeerd kan worden;
2. De verwerkingsfase waarin mensen korter of langer
geleden hun baan zijn kwijtgeraakt, maar nog geen zicht
en grip hebben op de nieuw ontstane situatie;
3. De doorzetfase waarbij het bemoedigen en ondersteunen
van de werkzoeker die voorzichtig aan het participeren
is, centraal staat.

De werkzoekende aan wie ik ben gekoppeld, is aan het werk met nieuwe kansen. Dit, nadat
het verleden soms ook voor pijnlijke situaties heeft gezorgd. Samen hebben we besloten
vooruit te kijken naar mooie dingen die de toekomst in petto heeft!
Jette, maatje bij JobHulpMaatje
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Het mooie aan de JobGroup
is dat je samen bent
Marlinde Smit (23) was een van de eerste deelnemers van de JobGroups en vertelt over haar ervaringen.
“Toen ik afgestudeerd was voor SPW jeugdzorg, wist
ik niet goed wat ik wilde. Ik had geen werk, ontving
een bijstandsuitkering en moest daarvoor verplicht
een aantal sollicitatiebrieven per week versturen.
Mijn financiën waren niet op orde en ik kon niet goed
rondkomen. Via de kerk kwam ik bij Stichting Voor
Elkaar Zwolle terecht en kreeg ik hulp van een maatje
van SchuldHulpMaatje.”
JobGroup
“Mijn maatje attendeerde mij op de JobGroups die
vanuit project JobHulpMaatje worden aangeboden.
Ik meldde mij aan en kon al gauw starten in een
JobGroup. We gingen met elkaar in gesprek om
ervaringen te delen en elkaar te helpen. Er waren
mensen bij die al heel lang werkloos waren

en daardoor moedeloos waren geworden. Als
werkzoekenden konden we elkaar moed inspreken en
samen op zoek gaan.”
Samen zoeken
“Het mooie aan de JobGroup is dat je samen bent. Je
bent in het proces van het zoeken naar werk al zoveel
alleen en nu kan je praten met mensen die je echt
begrijpen. We helpen elkaar op weg. Ik heb geleerd om
breder te kijken. Je krijgt niet altijd meteen die baan
die je het liefst wilt. Soms moet je gewoon met iets
beginnen. Ik heb een nieuwe ervaring opgedaan door
te gaan werken met een doelgroep waar ik nog nooit
mee gewerkt had. Ik kwam erachter dat ik dit super
gaaf vind. Door in het diepe te springen kwam ik er
achter dat ik meer dingen kan dan ik dacht.”

Ik heb geleerd
om breder te kijken
Marlinde Smit, 23 jaar
Deelnemer JobGroup in Zwolle
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Het verband tussen werkloosheid en schulden
Schulden zijn het gevolg van bepaalde 
levensgebeurt enissen. Uit onderzoek van Nibud (2015)*,
blijkt dat een kwart van de Nederlanders de tussen 2012 2015 een forse inkomensterugval heeft meegemaakt. Een
van de belangrijkste redenen daarvoor is werkloosheid.
Bijna de helft van deze groep komt na de inkomensterugval
moeilijk rond en is de grip op zijn financiën kwijt. Een
mogelijk gevolg is dat ze in de schulden komen. Wat vaak
blijkt, is dat er rondom schulden een taboe heerst: mensen
schamen zich voor hun schulden en melden zich vaak pas
als de (schuld)problemen al heel groot zijn.

(grote) schulden optreden. De werkzoekende komt door
middel van samenwerking met kerken en gemeenten al
eerder onder de aandacht. Samen met een maatje en/of
een JobGroup wordt de werkzoekende geholpen op weg
richting (het opnieuw betreden van) de arbeidsmarkt.
Daarnaast is het noodzakelijk om een baan te hebben als
je al in de schulden zit. Juist door een inkomen te hebben,
worden financiële tegenvallers opgevangen. Een kapotte
wasmachine hoeft dan geen groot financieel drama
te zijn. Dit is de curatieve aanpak van JobHulpMaatje.
Door een werkzoekende op weg te helpen naar iets wat
écht bij hem past, vergroot dit de kans op een baan. Zo
biedt JobHulpMaatje perspectief voor een schuldenvrije
toekomst.

JobHulpMaatje biedt perspectieven
JobHulpMaatje probeert door middel van haar
preventie-aanpak al eerder in beeld te komen, nog voor er
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*U vindt het onderzoek van Nibud op www.nibud.nl/beroepsmatig/inkomen-fors-lager-voor-kwart-van-de-nederlanders/
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De mens staat centraal bij JobHulpMaatje
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4. Relationele vragen

1.	
Financiële vragen: hoe staan je financiën ervoor nu je
geen werk hebt?
2.	W erkzoekvragen: heb je al stappen gezet om een
nieuwe baan te vinden?
3.	G ezondheidsvragen: hoe gaat het met je gezondheid nu
je thuis zit zonder werk?
4.	R elationele vragen: hoe heeft je omgeving gereageerd
op je werkloosheid en in hoeverre heeft dit invloed op je
relatie?
5. Psychologische vragen: hoe voel je je erbij? Is er
bijvoorbeeld sprake van schaamte?
6. Identiteitsvragen: wat wil jij en wat past bij jou?
7.	Zingevingsvragen: waar krijg jij energie van? Wat is jouw
drijfveer in het leven?

ing

Dit wordt gedaan aan de hand van de volgende zeven
aandachtspunten.

v
nge

JobHulpMaatje richt zich op de holistische aanpak waarbij
de persoon centraal staat. Waar bij andere instanties vooral
zakelijk wordt gekeken naar hoe de werkloze weer werk
kan vinden, richt JobHulpMaatje zich op de gedachte: wie
ben jij, wat kan jij en wat wil je nou écht?
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Stel je voor: je bent 54 jaar en je hebt 20 jaar gewerkt voor
jouw werkgever. Je was trots op het bedrijf en stond er
100% achter. Maar tijdens de crisis word je zonder pardon
ontslagen en sta je op straat. Dit kan enorme gevolgen
hebben. In hoeverre heb je nog het vertrouwen om je
nogmaals in te zetten voor een werkgever?
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Schijf van 7
Zeven vragen die behandeld
worden bij JobHulpMaatje
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JobGroups

Individueel traject

Een JobGroup is een ontmoeting van en voor
werkzoekenden die elkaar steunen en op weg helpen bij
het vinden van een passende baan. Met gerichte tips wordt
er nagedacht over hoe je concrete stappen kunt zetten
bij het vinden van (vrijwilligers)werk. De centrale vragen
hierbij zijn: ‘Wat is mijn kracht?’, ‘Wat zijn mijn valkuilen?’
en ‘Waar wil ik naar toe?’

Een maatje is een gecertificeerde en opgeleide vrijwilliger
die graag naast een werkzoekende staat. Een maatje biedt
mentale en praktische ondersteuning en denkt mee over
mogelijkheden om (vrijwilligers)werk te vinden. Een maatje
gaat samen met de werkzoekende op ontdekkingstocht.
Waar is hij goed in en wat is passend werk? De
werkzoekende werkt zelf actief mee door thuisopdrachten
te maken en door te solliciteren.

In zeven stappen ontdekken wie je bent, wat je kan en
wat je wil
In een JobGroup wordt in zeven bijeenkomsten duidelijk
wie de werkzoekende is, wat hij wil en wat hij kan. De
bedoeling is om ervaringen uit te wisselen en elkaar een
stap verder te helpen. In zeven stappen werken we toe
naar het einddoel van de bijeenkomsten; een elevator
pitch! In de voorafgaande bijeenkomsten wordt informatie
verzameld die nodig is om jezelf zelfverzekerd
te presenteren. De insteek is: samen werkt het!

De zeven thema’s bij JobGroups:
1) Wie ben ik?
2) Wat belemmert me?
3) Wat kan ik?
4) Wat wil ik?
5) Wat zoek ik?
6) Hoe presenteer ik mezelf?
7) Dit ben ik!

Een maatje is betrokken en deskundig. JobHulpMaatje
investeert voortdurend in trainingen, bijscholing en
coaching van de maatjes. Juist door de maatjes geregeld
te trainen, kunnen ze op een passende en professionele
wijze naast een werkzoekende staan. De terugkerende
maatjestraining bestaat uit twee dagen waarin de
onderdelen ‘Persoon’ en ‘Praktijk’ worden behandeld. Aan
de hand van de volgende zeven vragen bereiden ze zich
voor op het individuele maatjestraject waar ze met de
werkzoekende dieper ingaan op deze vragen.
De zeven thema’s bij een individueel traject:
1) Waar komt je vandaan? Verwerken van het verleden
2)	Wie ben ik? Persoonlijkheid
3) Wat kan ik? Talenten
4) Wat wil ik? Interesses
5)	W at zoek ik? Netwerken
6)	Hoe pak ik het aan? Solliciteren
7) Hoe werkt de praktijk? (vrijwilligers)werk

Ik krijg er echt energie van als ik hoor dat de werkzoekenden zoveel levenslust van de
JobGroups krijgen! Het is mooi dat ik daar indirect onderdeel van mag zijn!
Suzanne Vonk, coördinator JobHulpMaatje Zwolle (Stichting Voor Elkaar Zwolle)

6

Samen werkt het!
We willen samen met en voor de werkzoekenden aan de slag. Dit doen we niet alleen. De hulpverlening van onze
vrijwilligers is gratis. Maar om de vrijwilligers op te leiden en te ondersteunen, zijn wij afhankelijk van vrijwilligers en
bijdragen van partners, fondsen en donateurs. Met hulp of een financiële bijdrage wordt ons werk mogelijk gemaakt.

Als vrijwilliger

Als kerk

Als vrijwilliger help je de
werkzoekende op zoek naar
passend werk. Dit kan in
zowel JobGroups als door
individuele trajecten.

JobHulpMaatje kan in
een kerkelijke gemeente
starten. Motiveer kerkleden
om vrijwilliger te worden
en plaats ons op het
collecterooster.

Als bedrijf

Help als bedrijf een
werkzoekende door een
werkervaringsplek of stage
ter beschikking te stellen.

Als sponsor
en partner

Word sponsor of partner
van JobHulpMaatje, zodat
wij met uw financiële
bijdrage gesteund worden in
ons werk.

Als gemeente

Bied als gemeente
vrijwilligerswerk of
ervaringsplekken aan
voor werkzoekenden.

Donateurs

Om het werk van
JobHulpMaatje blijvend
mogelijk te maken zijn
wij afhankelijk van uw
financiële bijdrage.
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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
Steun het werk van JobHulpMaatje.
Maak uw bijdrage over naar NL91ABNA0537778853
op naam van JobHulpMaatje.
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