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Algemeen jaarverslag 

1. Inleiding 
Er zijn nog steeds veel mensen die op zoek zijn naar een (nieuwe) baan. Mensen, die na jaren 

werkzaam te zijn geweest voor dezelfde werkgever, ineens op straat komen te staan door 

bezuinigingen, reorganisaties of andere redenenen. Of mensen die van baan naar baan hoppen, 

zonder echt een goede plek te vinden waar ze zich op hun plek voelen. Maar ook pas afgestudeerden 

hebben het vaak moeilijk om een baan te vinden, zonder werkervaring. En het werkzoekend zijn 

heeft dikwijls heel veel impact op alle aspecten van iemands leven. Los van de financiële gevolgen, 

dreigen isolement, vermindering van zelfvertrouwen, en het gebrek aan zingeving, onder andere. 

Werkzoekenden kunnen dus wel een steuntje in de rug gebruiken, vandaar dat in 2014 in Culemborg 

een nieuw initiatief is geboren: JobGroups. JobGroups is een serie van 7 bijeenkomsten waarin 

werkzoekenden gezamenlijk aan de slag gaan om meer inzicht te krijgen in hun waarden, kwaliteiten, 

maar ook belemmeringen en hoe het werkt om te netwerken bijvoorbeeld. Dit concept bleek aan te 

slaan: ruim 50% van de deelnemers was drie maanden na de cursus aan het werk in een betaalde 

baan! 

Na vijf geslaagde JobGroups-trajecten in Culemborg werd het tijd voor een volgende stap: de 

oprichting van Stichting Jobhulp Culemborg met als doel ‘werkzoekenden in Culemborg te 

ondersteunen om een baan te vinden die bij ze past’. Na JobGroups volgde in 2015 een nieuw 

initiatief: JobHulpMaatje, een vernieuwend maatjesproject dat aansluit op het JobGroups-

programma. De Maatjes zijn getrainde vrijwilligers die 1-op-1 begeleiding geven aan werkzoekenden. 

Het project is in 2015 als pilot gestart met steun van een landelijke Klijnsma-subsidie.  

In 2017 is er nog een initiatief bijgekomen bij de diensten van JobHulp Culemborg: de training Stap in 

Vrijwilligerswerk (SIV). Dit initiatief is gericht op mensen met een nog grotere afstand tot de 

arbeidsmarkt (klantgroep 4), waarbij de stap naar betaald werk nog te groot is. Gemeente Culemborg 

heeft ons benaderd om iets te ontwikkelen voor klantgroep 4, om hun participatie in de 

maatschappij te vergroten. Mensen in klantgroep 4 zijn meestal mensen die de Nederlandse taal nog 

niet (voldoende) machtig zijn, en die daardoor ook nog niet toe zijn aan een betaalde baan. Een 

eerste stap richting vrijwilligerswerk is wel mogelijk, en kan als opstap dienen voor een betaalde 

baan in een later stadium.  

Speciaal voor die doelgroep is een training ontwikkeld van 10 bijeenkomsten, waarbij een groep 

deelnemers gezamenlijk aan de slag gaat om een idee te krijgen wat vrijwilligerswerk precies is, wat 

het inhoudt, en welk soort vrijwilligerswerk bij hen past. Ook hier krijgen ze inzicht in hun waarden, 

kwaliteiten en belemmeringen, maar er wordt ook ingegaan op werknemersvaardigheden. Na deze 

10 bijeenkomsten worden de deelnemers gekoppeld aan een speciaal getraind SIV-Maatje, die ze 

begeleidt tot ze daadwerkelijk vrijwilligerswerk gevonden hebben wat bij ze past.  

Onze uitdaging is om deze projecten in de volgende jaren verder te ontwikkelen, te verduurzamen en 

te continueren. We willen zoveel mogelijk mensen verder helpen te participeren in de maatschappij, 

met zinvol, duurzaam vrijwilligerswerk, of richting een passende, betaalde baan. Voor sommigen is 
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het vinden van passend vrijwilligerswerk al voldoende, maar we zien ook zeker mogelijkheden voor 

deelnemers die vanuit de SIV training, zodra de Nederlandse taal bijvoorbeeld verbeterd is, door te 

stromen naar (een traject richting) betaald werk. Afhankelijk van de wensen en mogelijkheden van 

iedere individu natuurlijk. Onze persoonlijke benadering is en blijft onze kracht. 

 
In deze rapportage vindt u een weergave van de inspanningen, resultaten en leerpunten in het 

kalenderjaar 2017. Hierbij past een woord van dank voor alle vrijwilligers en partnerorganisaties die 

zich hebben ingezet voor werkzoekenden.  

We hopen dit werk in komende jaren voort te zetten en verder te ontwikkelen. Dit kunnen we niet 

alleen. Hierbij hopen we wederom op uw steun te mogen rekenen! 

 

      Brian Bongers, Voorzitter  
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2. Algemene gegevens 
 

Op 30 april 2015 is de stichting opgericht en zijn de statuten gepasseerd bij notaris Mr. F. Ton te 

Culemborg. Bij de oprichting zijn benoemd tot bestuursleden: 

• De heer W.A. Althuis als voorzitter, 

• De heer B. Bongers als secretaris en 

• Mevrouw I. Tanis als penningmeester. 

 

In 2016 is de heer W.A. Althuis afgetreden als voorzitter en geen bestuurslid meer. De heer B. 

Bongers heeft de functie van voorzitter aangenomen. Mevrouw I. Tanis is actief als bestuurslid, en er 

is in 2017 een nieuwe penningmeester aangetrokken, de heer N.C. Visser. 

Als freelance trainer/coördinator is benoemd mevrouw Jolanda Althuis. 

 

Doel van Stichting JobHulp Culemborg is het ondersteunen van werkzoekenden bij het vinden van 

werk dat bij hen past. 

 

JobHulp Culemborg is een burgerinitiatief voor en door werkzoekenden, met steun van de Gemeente 

Culemborg, Cliëntenraad Werk & Inkomen en de Diaconale contactgroep van de Raad van Kerken 

Culemborg. Ook het Kansfonds en het Oranjefonds zijn gewaardeerde partners die het mede 

mogelijk maken dat we kunnen bestaan. De stichting heeft met de landelijk coördinerende stichting 

JobHulpMaatje Nederland een overeenkomst gesloten en maakt daardoor gebruik van de landelijke 

expertise, naam- en beeldmerk. 

De stichting heeft geen winstoogmerk en heeft de ANBI-status gekregen. 

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63259222. Het RSIN-nr is: 

855158049 

Bij het aannemen van vrijwilligers en van hulpvragers wordt geen onderscheid gemaakt. 
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3. JobGroups Culemborg 
We zijn in 2014 gestart met JobGroups in Culemborg, en ondertussen zijn er 15 JobGroups geweest, 

met in totaal 150 deelnemers. Hiervan hebben er 4 JobGroups plaatsgevonden in het jaar 2017, en 

waren er 38 deelnemers in 2017. De laatste JobGroups is net voor de kerstvakantie afgerond. 

Resultaat 
Onze ervaring, op basis van de feedback van de deelnemers, is dat JobGroups een belangrijke basis 

vormt voor het groei- en bewustwordingsproces van de deelnemers. Ze voelen zich gehoord en 

gezien, delen ervaringen en wisselen tips en tops uit met lotgenoten, en krijgen weer vertrouwen in 

het vinden van een baan die bij hen past. Daarnaast vindt ook een behoorlijk percentage na de 

JobGroups een baan: van alle 150 deelnemers aan JobGroups (met eventueel een maatjes traject als 

vervolg) heeft ondertussen ruim 58% een baan gevonden. 

 

In 2017 ligt dat percentage nog iets lager, omdat er, hoewel sommigen al tijdens of snel na de 

JobGroups een baan vinden, bij de meeste mensen nog wel een aantal maanden overheen gaat voor 

het vinden van een passende baan. De echte resultaten van 2017 zullen dus pas in de loop van 2018 

helder worden. 

Van de 38 JobGroups deelnemers in 2017 zijn er op dit moment 17 gekoppeld aan een JobHulp 

Maatje, om met individuele begeleiding verder te gaan met hun zoektocht naar werk.  

In aantallen:      In percentages: 
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En hebben 10 deelnemers reeds een betaalde baan gevonden in 2017, dat is 26,3%. 

 

 

Werving  
Deelnemers voor de JobGroups worden geworven via diverse media: lokale kranten, 

radioprogramma, website, Facebook, etc. Maar inmiddels ook door mond-op-mond reclame: Oud-

JobGroupers geven het door! En daarnaast hebben we in 2017 een nieuwe partner gevonden in de 

bibliotheek Culemborg, die tevens een belangrijke bijdrage levert in de werving van deelnemers via 

hun communicatie kanalen. Tevens is de bibliotheek de nieuwe locatie waar we vanaf 2017 de 

JobGroups zijn gaan geven.  

Cijfers/statistieken:  
In 2017 is er 4 keer een JobGroups georganiseerd, met in totaal 38 deelnemers (waarvan 33 vrouwen 

en 5 mannen). Deelnemers zijn van alle leeftijden, opvallend is dat er steeds meer deelnemers jonger 

dan 40 zijn.  

Leeftijdscategorieën: Aantallen deelnemers   Percentage per leeftijdscategorie 
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Participatiestatus:  

De deelnemers komen uit verschillende situaties, veel uit de WW en WWB, maar er zijn ook 

herintreders en dergelijke. Een weergave op basis van participatiestatus van de deelnemers uit 2017. 

In aantallen:      In percentages: 

  

 

Beroepsmatige achtergrond:  

Afkomstig uit beroepen: onderwijs, administratie, boekhouding, grafische vormgeving, en nog veel 

meer. 

Woonachtig:  

➢ Culemborg:   34 

➢ Regio :    4  

 
Persoonlijke ontwikkeling: 

JobGroups-deelnemers geven aan o.a. gegroeid te zijn in:  

➢ Inzichten 

➢ Focus in solliciteren 

➢ Zelfvertrouwen 

➢ Netwerken 

➢ Zelfbewustzijn: weten wie ik ben en wat ik kan 

➢ Positiever in het leven staan 

➢ Motivatie om te solliciteren, vol te houden 

➢ Zelfpresentatie 

➢ Leren kijken door de ogen van de werkgever 

➢ Sollicitatieskills 

➢ Beter benutten persoonlijke kracht en talenten.  
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4. JobHulpMaatje 

 

Kwalitatieve beschrijving   
a. Het JHM concept  

In februari 2015 is in overleg met Stichting 

Encour, Diaconale Contactgroep en de 

gemeente Culemborg een actieplan gemaakt 

voor het opstarten van een JobHulpMaatje-

project. Hierbij konden we aansluiten bij een 

landelijk pilotproject met financiële steun van de Klijnsma-subsidie. Maatjes zijn geworven en het 

project is bekend gemaakt aan werkzoekenden (m.n. komend uit de JobGroups). In juli 2015 waren 

de eerste maatjes (na een training) al gekoppeld aan een werkzoekende. Aan het eind van het 

pilotproject zijn 17 maatjes getraind, zijn er 17 lopende trajecten (waarvan sommige nog in de 

opstartfase).  

In 2017 is het concept JobHulp Maatje  van Stichting Encour overgedragen naar de landelijke 

Stichting JobHulpMaatje Nederland. In Culemborg hebben we Stichting JobHulp Culemborg 

opgericht, waarmee we voor JobHulp Maatje gelieerd zijn aan de landelijke stichting. 

b. Maatjes   

Ook in 2017 hebben we weer ons best gedaan om enerzijds de huidige maatjes betrokken te houden 

en te behouden als maatjes, en anderzijds om nieuwe maatjes te werven. Er is altijd wel een 

natuurlijk verloop van vrijwilligers die andere prioriteiten krijgen of te maken krijgen met 

persoonlijke problemen, maar we zijn erg dankbaar voor de vaste basis van 14 maatjes. In 2017 zijn 

er wederom 6 nieuwe maatjes getraind, wat het totaal aan maatjes in 2017 op 20 brengt.  

Het is altijd een uitdaging om nieuwe vrijwilligers te werven, en om de huidige te behouden. We 

willen dan ook in 2018 ons meer richten op hoe we ons maatjes bestand kunnen verduurzamen en 

echt voor de lange termijn een stabiele basis te hebben van 

enthousiaste, betrokken maatjes. We zullen ook volgend jaar weer 

manieren moeten vinden om nieuwe maatjes voor zowel JobHulp als 

SIV aan te trekken. 

Kwantitatieve beschrijving  
Totaal opgeleid in 2017: 6 nieuwe maatjes.   

Hoe hebben de nieuwe maatjes van dit project gehoord?  

➢ Persoonlijk benaderd:     3 

➢ Via de krant/kerkblad:     2  

➢ Via JobGroups (oud-deelnemers):  1  

 
Beroepsmatige achtergrond  
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Afkomstig uit werkvelden: universiteit, eigen bedrijf, sportbond, ICT, Commerciële bedrijven, zorg/ 

welzijn, Bankwezen, fysiotherapie, trainingsinstituut, Onderwijs, Hotelwezen en dergelijke. 

Een greep uit de vele functies die maatjes beoefenen (soms verschillende functies): Leraar, coach, 

trainer, nachtportier, acteur, boekhouder, personeelsfunctionaris, technicus, 

communicatiemedewerker, manager, directiesecretaresse, bedrijfscounseler, HRmanager, 

loopbaanbegeleider, kunstenaar, receptionist, administratief medewerker, adviseur.    

 

Woonachtig: 

➢ Culemborg:    18 

➢ Omliggende dorpen:  2 

 
Intervisie:   

Er zijn 5 intervisiebijeenkomsten geweest waarin de 

nadruk ligt op het delen van ervaringen, training 

(motiverende gespreksvoering), behandelen van casussen aan de hand van verschillende methoden 

(o.a. incidentmethode en succesmethode, en de intervisie-methode). Voor komend jaar staan er 8 

intervisiebijeenkomsten in de planning, mede vanwege de doelstelling om het teamgevoel, de 

saamhorigheid en de binding te vergroten. We willen nog meer als team gaan werken, meer kennis 

delen en elkaar motiveren en verder helpen met tips en ervaringen. 

 

Koppeling aan een JobHulp Maatje 
Aan het eind van elke JobGroups wordt de mogelijkheid van een JobHulp Maatje besproken en 

kunnen deelnemers zich hiervoor aanmelden. Dit gaat puur op vrijwillige basis; een ieder die dit wil, 

kan een JobHulp Maatje aanvragen, voor een beperkt aantal afspraken om te helpen met het 

verbeteren van bijvoorbeeld het cv en de sollicatiebrief, of voor een langere periode om zich 

gedurende het proces van het zoeken naar werk gesteund te voelen en als stok achter de deur. Ook 

kan men op een later tijdstip alsnog een JobHulp Maatje aanvragen, als het toch moeilijk blijkt om 

zelf  die baan te vinden. Enkele werkzoekenden melden zich ook rechtstreeks via de krant, sociaal 

wijkteam, werkzaak Rivierenland of worden door professionals aangemeld. Wij proberen wel zo veel 

mogelijk aan te sturen op eerst deelname aan JobGroups en dan koppeling aan een maatje. 

 

 

De intakeprocedure  

Als werkzoekenden een maatje wensen, dan melden ze zich aan en vullen een intakeformulier in met 

hun gegevens en verwachtingen. Hierna volgt een intakegesprek met de coördinator die de matching 

verzorgt. Zij kent alle maatjes en alle JobGroups deelnemers en bekijkt welk maatje en welke 



 

JobHulp-Culemborg  [24-05-2018]  -  Jaarverslag 2017   - pag. 10 
 

werkzoekende bij elkaar kunnen passen. Daarna volgt een zogenaamd koppelingsgesprek, waarbij 

het maatje, de werkzoekende en de coördinator aanwezig zijn. De nadruk ligt op wederzijdse 

kennismaking, invullen JHMmeetlat (een meetlat waarin wordt aangegeven waar iemand op dit 

moment staat ten aanzien van een aantal onderwerpen als netwerken, zelfvertrouwen, niveau cv en 

sollicatiebrief e.d.) en worden afspraken gemaakt voor het vervolg. Daarna plannen het maatje en de 

werkzoekende zelf de gesprekken, frequentie varieert van 1 keer per week tot 1 keer in de 2 weken. 

Gesprekken worden bij maatjes thuis gehouden, maar ook bij werkzoekenden (afhankelijk van de 

mogelijkheden en voorkeuren).   

 

Gekoppelde werkzoekenden:  
In 2017 hebben tot nu 16 van de 38 deelnemers zich gemeld voor een JobHulp Maatje, daar kunnen 

er nog een paar bijkomen de komende maand. 13 deelnemers van 2016 werd in 2017 ook nog steeds 

begeleid door een JobHulp Maatje, en nog 3 uit voorgaande jaren. 

Een JobHulp Maatje is gemiddeld 1 à 2 uur  per week of per 2 weken in gesprek met zijn of haar 

werkzoekende. Er zijn maatjes die twee werkzoekenden tegelijk begeleiden, sommige trajecten zijn 

met een paar maanden afgerond, andere trajecten duren langer dan een jaar. Het is dus heel lastig 

om een gemiddeld aantal uren per jaar aan te geven, maar over het algemeen wordt, bij afronding 

van een traject, daarna het maatje weer opnieuw gekoppeld aan een nieuwe werkzoekende. Ook is 

er na een half jaar een gesprek om de voortgang te bespreken en te kijken of het zinvol is voor beide 

partijen om verder te gaan.  
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5. Stap in Vrijwilligerswerk 
Begin 2017 is de eerste pilot-versie gestart van de nieuwe, door JobHulp Culemborg ontwikkelde, 

training Stap in Vrijwilligerswerk. Deze training is, op verzoek van gemeente Culemborg, speciaal 

ontwikkeld voor klantgroep 4: mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. De gemeente 

werkt met zogenaamde klantgroepen voor mensen die een uitkering ontvangen, waarbij per 

klantgroep verschillende verantwoordelijkheden gedefinieerd zijn op het gebied van (het zoeken 

naar) werk en participatie. Van de mensen die in klantgroep 1 tot en met 3 zitten, wordt verwacht 

dat ze actief op zoek zijn naar een baan, maar voor de mensen van klantgroep 4 is dit nog te veel 

gevraagd. In deze doelgroep zitten veel mensen van allochtone afkomst, waarbij de Nederlandse taal 

nog een uitdaging is, of mensen die om een andere reden moeilijk plaatsbaar zijn in een betaalde 

baan. 

Doelstelling van de training was om de deelnemers te helpen een stap te zetten naar 

vrijwilligerswerk, om daarmee hun participatie aan de maatschappij te vergroten, hun isolement te 

verkleinen, netwerk uit te breiden en ervaring op te doen in een organisatie (zich bekwamen in 

diverse werknemersvaardigheden). Deze training is in eigen beheer ontwikkeld, en valt niet onder de 

afspraken op landelijk niveau met Stichting JobHulpMaatje Nederland.  

De eerste groep bestond uit 8 deelnemers, allemaal vrouwen, waarvan 6 van Marokkaanse afkomst, 

1 dame uit Somalië en 1 dame uit Spanje. De deelneemster uit Spanje is hoog opgeleid, maar wil met 

name haar Nederlandse taal verbeteren en ervaring opdoen in en kennismaken met de Nederlandse 

bedrijfscultuur. De andere dames zijn niet of laag opgeleid, een paar zijn laaggeletterd, en zaten min 

of meer in een isolement. Voor deze dames was de stap naar vrijwilligerswerk een grote, met name 

vanwege de taalbarrière. Wel zijn de deelnemers gescand op hun kennis van de Nederlandse taal, 

waardoor 1 dame na afronding van de training niet bemiddeld kon worden naar vrijwilligerswerk, 

aangezien er toch een basis-beheersing van de Nederlandse taal wordt gevraagd om te kunnen 

functioneren in vrijwilligerswerk.  

Van de 7 bemiddelbare dames is 100% aan de slag in een vrijwilligersfunctie. Variërend van een 

ochtend in de week als ‘onderwijsassistente’ op een basisschool, tot 3 ochtenden in de week 

begeleiden van ouderen in een verzorgingstehuis (koffie schenken, begeleiding bij schilderen, met de 

rolstoel naar de markt). We zijn erg trots op dit resultaat, en op de dames die nu met zo veel 

enthousiasme aan het werk zijn! De mooiste terugkoppeling die we kregen, is het feit dat ze het werk 

missen als ze een keer niet kunnen en de stralende gezichten waarmee ze trots vertellen wat ze 

allemaal doen. Ook geven ze aan het vrijwilligerswerk als welkome afleiding te zien van de 

problemen thuis, ze zijn echt even weg van huis. Het is prachtig om te zien hoe de dames zijn 

opgebloeid en hoe, bij de terugkombijeenkomst een paar maanden later, het Nederlands is 

verbeterd.  

Eind 2017 is de tweede Stap in Vrijwilligerswerk begonnen, die loopt door tot eind januari en heeft 

ook 8 deelnemers. 
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6. Stap in Vrijwilligerswerk (SIV) Maatjes 
Voor de Stap in Vrijwilligerswerk deelnemers is een maatje na afloop van de training onmisbaar. De 

deelnemers worden hier vanzelfsprekend gekoppeld aan een getraind SIV Maatje. Anders dan bij de 

JobGroups, waarbij de koppeling aan een JobHulp Maatje op verzoek plaatsvindt. Gezien de 

specifieke situatie van de doelgroep is gekozen om ze allemaal te koppelen aan een SIV Maatje, om 

de drempel om daadwerkelijk de stap richting vrijwilligerswerk te maken, zo klein mogelijk te maken. 

Voor de SIV Maatjes is ook een training op maat ontwikkeld door JobHulp Culemborg, om ze van de 

juiste informatie te voorzien. Deze doelgroep heeft heel eigen wensen en eisen en vergt een hele 

andere benadering dan de reguliere doelgroep van werkzoekenden. Vandaar dat hier een training 

voor ontwikkeld diende te worden, die de complexiteit van de doelgroep uitlegt en tips geeft over de 

benadering. 

Er zijn 5 dames getraind als SIV maatje, en inclusief de coördinator waren er 6 maatjes, waarbij 1 

maatje er voor heeft gekozen 2 deelnemers te begeleiden naar passend en duurzaam 

vrijwilligerswerk. In 2018 willen nog 2 of 3 nieuwe SIV maatjes aantrekken, en waarschijnlijk 3 van de 

huidige JobHulp Maatjes omscholen tot SIV maatjes, omdat dat beter bij ze past. 

Een SIV maatje wordt gekoppeld aan één van de deelnemers van de training Stap in Vrijwilligerswerk. 

Hierna gaan ze op bezoek bij het Vrijwilligers Informatie Punt van Elk Welzijn, waar we mee 

samenwerken, om te kijken naar de openstaande vacatures. Bij een passende vacature wordt een 

afspraak gemaakt voor een kennismakingsgesprek bij de vrijwilligersorganisatie. Het maatje gaat dan 

vaak mee op gesprek om de deelnemer te ondersteunen (vaak vinden ze dit een hele hoge drempel 

en hebben ze hier echt begeleiding bij nodig). Vervolgens houdt het maatje nog een tijdje contact om 

lopende zaken te bespreken, soms gaat het maatje zelfs mee op de eerste werkdag(en). In principe 

wordt het contact langzaam afgebouwd zodra de deelnemer goed aan de slag is in het nieuwe 

vrijwilligerswerk. De coördinator ondersteunt dit proces. 
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7. Leerpunten en aanbevelingen 
➢ In 2017 zijn we een bekende speler in Culemborg bij diverse organisaties en de gemeente. 

Onze naamsbekendheid is gegroeid, maar we willen nog een paar stappen verder. We 

hebben geleerd welke manier van PR het best werkt om deelnemers te werven (adverteren 

in de Culemborgse Courant), maar willen nog meer doen met bijvoorbeeld onze website en 

Facebook, maar ook proberen afspraken te maken met bedrijven als Werkzaak Rivierenland 

en UWV voor doorverwijzing. Het duurzaam aangaan van dergelijke partnerschappen is nog 

een leerpunt voor ons waar we in 2018 mee aan de slag willen. 

➢ We zijn ook nog zoekende naar een goede manier om onze maatjes te blijven 

enthousiasmeren en te behouden, en hoe we nieuwe vrijwilligers kunnen aantrekken die zich 

voor de langere termijn aan ons willen commiteren. Terwijl we natuurlijk heel blij met en 

dankbaar zijn voor hun inzet en betrokkenheid. Komend jaar willen we ons ook op dit vlak 

gaan ontwikkelen. 

➢ Intern willen we ook de eigen organisatie eens goed onder de loep nemen en gaan 

professionaliseren. Wat begon als een burgerinitiatief is ondertussen een serieuze speler op 

de (vrijwilligers)markt, uitgegroeid tot een organisatie die structureel 4 keer per jaar 

JobGroups organiseert, 2 keer per jaar Stap in Vrijwilligerswerk training wil gaan geven, en 

een bestand van vrijwillige maatjes moet zien te behouden. De rapportage van onze 

resultaten wordt steeds belangrijker voor onze huidige en nieuwe partners, en onze interne 

organisatie is toe aan een professionaliseringsslag om de continuïteit te kunnen waarborgen. 

➢ Ook een leerpunt is het verbeteren van onze communicatie. Onder andere onze website is 

aan een update toe, en we worstelen nog met waar, wanneer, hoeveel flyers of brochures te 

publiceren, en communiceren we het best met de diverse doelgroepen? 

➢ Aanbeveling voor de komende jaren is contacten leggen met bedrijven voor eventuele 

sponsoring, maar ook mogelijke koppelingen van vacatures aan werkzoekenden. Ons ultieme 

doel is om een netwerk van bedrijven om ons heen te hebben, die met een vacature eerst bij 

ons komen, zodat we in ons netwerk van werkzoekende kunnen kijken naar een passende 

kandidaat. Dit scheelt de werkgever een hoop tijd en kosten, en wij kunnen weer een 

werkzoekende helpen aan een passende baan. 

➢ Een andere aanbeveling is om de samenwerking met lokale partners te intensiveren, zo zijn 

we bijvoorbeeld in 2017 een partnerschap aangegaan met de lokale bibliotheek (die een 

enorm netwerk heeft en sterk is in communicatie en PR) en hebben we afspraken gemaakt 

met een kleinschalig, lokaal uitzendbureau om een nieuw onderdeel van onze JobGroups in 

te vullen.  

We zijn trots op de resultaten van JobGroups, JobHulp Maatjes, maar ook op het resultaat van de 

allereerste Stap in Vrijwilligerswerk training en de SIV Maatjes. De terugkoppeling van 

deelnemers van beide trajecten zijn heel positief, en we hebben in 2017 weer veel mensen 

mogen helpen in het vinden van betaald of onbetaald werk wat bij ze past. We merken dat er 

nog steeds een grote behoefte is aan onze dienstverlening, en met name de persoonlijke aanpak 

en begeleiding van een maatje is iets wat ons uniek maakt in de huidige maatschappij. 

  



 

JobHulp-Culemborg  [24-05-2018]  -  Jaarverslag 2017   - pag. 14 
 

8. Financiële verantwoording 
 

 


