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Cijfers
• Groei in NL: in 2017 BBP + 2,0%

• Weer groei in aantal vacatures in 2017, maar….

Kwetsbaar
• Ca. 15% van de ZZP’ers heeft het moeilijk en begeeft zich rond of onder de 

armoedegrens.

• Grote groep jongeren die niet aan het werk komt!

• Groepen met een slechte positie (laagopgeleiden, ouderen, mensen met flexbaan, 
met gezondheidsproblemen, met arbeidsbeperking) nemen minder deel aan de 
arbeidsmarkt (2008: 56%, 2016: 43%).

• 50% van de Wajongers verliest baan binnen een jaar.

• Arbeidsmarkt wordt exclusief.

Exclusieve arbeidsmarkt Verbanden
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Geen werk!
Verband tussen werk, schulden 

en gezondheid.

Hoe omgaan met:

1. Minder inkomen?

2. Tijd, rechten/plichten?

3. Psychosomatische zaken?

4. Effect op gezin en familie?

5. Angsten, zorgen?

6. Wie ben ik?

7. Waarom leef ik?

Cf. Maslow

Motivatie
• Gemeenten bezuinigen op hulp en begeleiding bij arbeids-

reintegratie.

• Duizenden huishoudens komen niet in aanmerking voor trajecten

• Gevolg: WW of WWB en onbetaalde rekeningen

• Er is behoefte aan persoonlijke hulp, geen online tips.

“In deze situatie kan JobHulpMaatje het vertrouwen 

van een werkzoekende en de kans op een betere toekomst 

positief beïnvloeden!”

Wat is onze missie?

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 kan JobHulpMaatje doen? 
• Mensen ondersteunen in hun zoekproces naar werk

• Begeleiden

• Onderwijzen in de basisprincipes hoe je jezelf ‘vermarkt’

• Laten zien hoe een ‘netwerk’ bijdrage levert aan het verkrijgen van duurzaam werk

• Samenwerken met en aanvullen op wat andere stakeholders aanbieden

• Tijd, kwaliteit en toewijding leveren om samen op te lopen

• Bijdragen aan maatschappelijke doelen:

• Zelfsturing en zelfredzaamheid van werkzoekenden vergroten

• Verlagen maatschappelijke kosten (WW, WWB, Participatiebudget)

• Versterken sociale inclusie 

Waarom JobHulpMaatje?
• Werkloosheid raakt de kern van je bestaan.

• Het kan een grote meerwaarde zijn om met lotgenoten op te trekken in dit proces.

• Een gecertificeerde vrijwilliger van JobHulpMaatje helpt jou in je zoektocht.

“Het maatje biedt een steuntje in de rug om beter bemiddelbaar 

te worden en (weer) mee te doen in de samenleving.”

Doelgroep
• Alle werkzoekenden die een extra steuntje in de rug nodig hebben. 

(NB, trainingsmateriaal is vooral afgestemd om MBO ¾ niveau)

• Werkzoekenden kunnen zich zelfstandig aanmelden of aangedragen worden door bijvoorbeeld:

• Sociale Dienst, werkbedrijven, UWV

• Kerken

• Sociale wijkteams

• Eigen netwerk

“Het gaat om werkzoekenden die behoefte hebben aan advies 

en praktische ondersteuning.”
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Een JobHulpMaatje kan ingezet worden in drie fasen van werkloosheidsproblematiek:

• De preventiefase: dreigende werkloosheid en/of een niet passende arbeidssituatie 
kan nog voorkomen worden.

• De verwerkingsfase: iemand is korter of langer geleden zijn baan zijn kwijtgeraakt, 
maar heeft nog geen zicht en grip op nieuwe situatie. 

• De doorzetfase: het bemoedigen en ondersteunen van de werkzoeker die voorzichtig 
aan het participeren is, staat centraal.

Inzetbaarheid
3 onderdelen:

1. Ontmoetingsplekken voor werkzoekenden

2. Het deelnemen aan een JobGroup

3. Begeleid worden door een JobHulpMaatje

Een JobGroup is een programma van 7 sessies samen met andere werkzoekenden

Een JobHulpMaatje is een getrainde vrijwilliger die de werkzoekende individueel 
begeleidt

Het concept

Inhoud programma Inhoud programma Inhoud programma Inhoud programma JobGroupJobGroupJobGroupJobGroup::::

Werkzoekenden krijgen 7 

workshops aangeboden om 

uiteindelijk sterker de 

arbeidsmarkt te kunnen 

betreden.

Workshops binnen de Workshops binnen de Workshops binnen de Workshops binnen de JobGroupJobGroupJobGroupJobGroup::::

1. Waar kom ik vandaan? verleden

2. Wie ben ik? persoonlijkheid

3. Wat kan ik? talenten

4. Wat wil ik? interesses

5. Hoe zoek ik? netwerken

6. Hoe pak ik het aan? solliciteren

7. Hoe werkt het? Loondienst of ZZP

JobHulpMaatjesJobHulpMaatjesJobHulpMaatjesJobHulpMaatjes::::

Trainen van maatjes

= gecertificeerde vrijwilligers die 

naast werkzoekende staan en 

hen motiveren, aanmoedigen en 

ondersteunen.

Inhoud programma Inhoud programma Inhoud programma Inhoud programma JobHulpMaatjesJobHulpMaatjesJobHulpMaatjesJobHulpMaatjes::::

Via 2 trainingsdagen met thema’s 

als:

coachen en maatje zijn en 

in 7 stappen op zoek naar werk

maatje worden van 

werkzoekende.
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De hulpverlening van onze vrijwilligers is gratis. Maar wij 
zijn afhankelijk van vrijwilligers, bijdragen van partners, 
fondsen en donateurs. 

Maximale afstemming, samenwerking lokaal is cruciaal!

Met hulp of een financiële bijdrage is ons werk blijvend 
mogelijk. Samen werkt het!

Samenwerken Locaties
JobHulpMaatje werkt op diverse locaties. 

Op de locaties worden de JobGroups gegeven en 
de individuele trajecten aangeboden.

= binnenkort

= actief

Vragen? 


