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Algemeen jaarverslag 

1. Inleiding 

Als je de verhalen in de kranten en de andere media mag geloven, neemt het aantal werklozen ieder 

jaar weer af. Dit is natuurlijk een heel positieve ontwikkeling, maar het neemt niet weg, dat er nog 

steeds een aanzienlijk deel van de mensen in Culemborg en omgeving werkzoekend zijn. De cijfers zijn 

ook moeilijk te interpreteren, want er zijn veel mensen die niet in beeld zijn bij de diverse instanties 

als UWV en Werkzaak Rivierenland, zoals bijvoorbeeld herintreders of net afgestudeerden, die toch 

echt werkzoekend zijn. Deze werkzoekenden kunnen bij ons terecht, en gelukkig merken we dat ze ons 

steeds beter weten te vinden. Want het zoeken naar werk is niet altijd zo eenvoudig , en is soms bijna 

een full-time baan als je het gestructureerd wilt aanpakken, met netwerken, wat tegenwoordig steeds 

belangrijker is, brieven schrijven en natuurlijk opvolging doen bij je sollicitaties. 

In 2014 is JobHulp Culemborg gestart met het aanbieden van JobGroups; een serie van 8 

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. Het 

groepsproces stimuleert, motiveert en activeert werkzoekenden om verder te gaan in hun zoektocht 

naar een leuke baan die bij ze past. 

Of, zoals een deelnemer in 2018 het mooi verwoordde: 

 

En voor degenen die nog wat meer hulp en ondersteuning kunnen gebruiken na het volgen van 

JobGroups, of die niet in het groepsproces passen, zijn er de JobHulp Maatjes. Deze zijn in 2015 in het 

leven geroepen om persoonlijke begeleiding te bieden, op maat, aansluitend bij de wensen en 

behoeften van de individuele werkzoekende. 

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

in Vrijwilligerswerk (SIV). Dit initiatief is gerealiseerd op verzoek van de Gemeente Culemborg, die een 

oplossing zocht om de moeilijkere doelgroep van mensen in klantgroep 4 te helpen om meer te 

participeren in de maatschappij. Deze mensen hebben vaak een wat grotere afstand tot de 

arbeidsmarkt (klantgroep 4), waardoor de stap naar betaald werk nog te groot is. Bijvoorbeeld 

vluchtelingen 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.  

 

Met het Stap in Vrijwilligerswerk traject helpen we mensen uit deze doelgroep de stap te maken 

richting vrijwilligerswerk. Het doen van vrijwilligerswerk levert namelijk heel veel op: van het 
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verbeteren van de taal tot het uitbreiden van het sociale netwerk, kennismaken met de Nederlandse 

arbeidscultuur en het leren van nieuwe dingen en vaardigheden. Het traject bestaat uit een training  

van 10 bijeenkomsten, waarbij een groep deelnemers gezamenlijk aan de slag gaat om een idee te 

krijgen wat vrijwilligerswerk 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 duurzaam vrijwilligerswerk 

gevonden hebben wat bij ze past.  

Onze trainingen en maatjes begeleiding worden heel positief ontvangen, en de resultaten zijn goed, 

maar we staan nog voor de nodige uitdagingen om ervoor te kunnen zorgen dat we onze diensten 

duurzaam kunnen blijven aanbieden. We zijn druk aan het werk geweest het afgelopen jaar om  onze 

zichtbaarheid te vergroten  en onze positie te midden van de diensten als UWV, Werkzaak Rivierenland 

en de Gemeente Culemborg helderder uiteen te zetten. We positioneren onszelf nadrukkelijk als 

aanvullend op de bestaande diensten, en we zoeken de samenwerking om werkzoekenden nog beter 

te kunnen helpen. De mate van persoonlijke aandacht die wij kunnen bieden dankzij onze vrijwilligers 

is uniek en heel waardevol. In 2019 zullen we moeten voortborduren op meer structurele vormen van 

samenwerking, gecombineerd met een verdienmodel, om te zorgen dat we ook op de langere termijn 

bestaansrecht hebben en een stabiele basis, zodat we kunnen blijven bestaan.  

Daarnaast hebben we in 2018 de knoop doorgehakt en de samenwerking met de landelijke organisatie, 

JobHulp Maatje Nederland, stop gezet. Dit besluit ging niet over één nacht ijs, maar na zorgvuldige 

afweging van de voor- en nadelen van de samenwerking/afhankelijkheid van de landelijke organisatie, 

en het bijbehorende kostenplaatje, hebben we ervoor gekozen om zelfstandig verder te gaan. Wij 

geloven in onze eigen kracht en lokale toegevoegde waarde, en willen graag vasthouden aan de 

waarden van openheid en respect, en zeker het laagdrempelige karakter in stand houden, zodat 

iedereen welkom is. Stappen maken richting een duurzame, stevige basis met een helder 

verdienmodel en goede organisatiestructuur wordt hiermee des te belangrijker.  

We hebben nog genoeg uitdagingen aan te pakken, waarbij we altijd trouw blijven aan onze 

persoonlijke aanpak. Gezien en gehoord worden, dat wil toch iedereen? En daarin ligt onze kracht! 

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

kalenderjaar 2018. Hierbij past een woord van dank voor alle vrijwilligers en partnerorganisaties die 

zich hebben ingezet voor de werkzoekenden.  

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

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

 

Gerard Voordijk, Voorzitter  
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2. Algemene gegevens 

Op 30 april 2015 is de Stichting JobHulp Culemborg 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, maar heeft eind 2018 aangegeven hiermee te stoppen. 

De heer G. Voordijk zal met ingang van 01-01-2019 de rol van voorzitter op zich gaan nemen, hij was 

in 2018 al bestuurslid, in de functie van Secretaris. Mevrouw I. Tanis is actief als algemeen bestuurslid, 

en sinds 2017 vervult de heer N.C. Visser de functie van Penningmeester. 

Als freelance trainer/coördinator is benoemd mevrouw Jolanda Althuis. En als marketing/ 

communicatie medewerker en ondersteuning van Jolanda Althuis is Shelly Bilgen-Luijer als ZZP-er in 

2018 ingehuurd door JobHulp Culemborg. 

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

dat bij hen past. Onze missie luidt dan ook: 

“JobHulp Culemborg helpt mensen concreet verder op weg naar (vrijwilligers)werk, waardoor ze weer 

kunnen deelnemen aan de maatschappij/arbeidsmarkt. Hierbij bieden we persoonlijke aandacht en 

ondersteuning op maat (groep/individueel), hebben zorg voor ieders’ individuele kwaliteiten en 

behoeften. Onze getrainde vrijwilligers gaan als maatje kosteloos aan de slag middels 1-op-1 

begeleiding en zetten mensen weer in hun kracht.” 

JobHulp Culemborg is een burgerinitiatief voor en door werkzoekenden, opgericht in 2014 met steun 

van de Gemeente Culemborg, Cliëntenraad Werk & Inkomen en de Diaconale contactgroep van de 

Raad van Kerken Culemborg. Op dit moment zijn met name het Kansfonds en het Oranjefonds, maar 

ook Gemeente Culemborg, De Fundatie en ELK Welzijn, gewaardeerde partners die het mede mogelijk 

maken dat we kunnen bestaan.  

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. Nieuwe deelnemers in 2018: JobGroups en Maatjes 

We zijn in 2014 gestart met JobGroups in Culemborg, en ondertussen zijn er 18 JobGroups afgerond, 

en de 19e is eind november 2018 gestart en loopt tot eind januari 2019. In totaal hebben, sinds de start 

in 2014, 193 mensen ons gevonden. 57% van hen heeft ondertussen een baan gevonden. De komende 

jaren gaan we meer in detail aan de slag met onze impact en het meten daarvan, om echt de resultaten 

te kunnen herleiden aan elementen uit onze interventie. Een hele mooie uitdaging, die we met veel 

plezier en enthousiasme aan gaan, om uiteindelijk nog beter over onze resultaten te kunnen 

rapporteren. 

Mede dankzij deelname aan het project ‘Meedoen’ van het OranjeFonds worden we aan het werk 

gezet om onze basis te versterken en te werken aan diverse thema’s als zichtbaarheid en 

verduurzaming. In 2018 zijn we hier volop mee aan de slag gegaan, en hebben we ons eerste 

evenement ‘de Dag van de Werkzoekende’ georganiseerd. Dit heeft onze zichtbaarheid vergroot, 

direct te herleiden uit meer aanmeldingen voor de JobGroups en JobHulp Maatjes eind 2018. 

JobGroups 

JobGroups zijn groepsbijeenkomsten voor werkzoekenden, een serie van 8 bijeenkomsten waarbij 

diverse thema’s aan bod komen, zoals ‘wie ben ik?’, ‘wat belemmert mij?’, ‘wat zijn mijn talenten?’, 

maar ook gekeken wordt naar ‘hoe zoek ik?’, ‘hoe solliciteer ik?’, en onderwerpen als netwerken en 

jezelf presenteren behandeld worden. Het groepsproces werkt hierin motiverend, stimulerend en 

inspirerend, maar ook de herkenbaarheid en het gevoel er niet alleen voor te staan wordt als heel 

positief ervaren. Na afloop van JobGroups is de keuze aan de werkzoekende: gaat hij/zij zelf verder, 

met de extra tips en ervaring uit de JobGroups, of heeft hij/zij nog behoefte aan meer persoonlijke 

ondersteuning in de vorm van een Maatje? De werkzoekende is hier leidend in.  

Onze doelstelling voor komend jaar is dat we het aantal deelnemers aan de groepsbijeenkomsten 

kunnen laten toenemen. En we willen extra maatjes trainen en daarmee de toenemende vraag voor 

maatjes ook blijvend aankunnen. Sommige mensen zijn niet geschikt om in een groep mee te denken 

en werken, of zijn simpelweg niet beschikbaar op de dagen dat de training gegeven wordt. Dus die 

worden rechtstreeks aan een maatje gekoppeld. 

Onderstaand de aantallen deelnemers per JobGroup in 2018, en 9 mensen hebben rechtstreeks een 

maatje aangevraagd, zonder JobGroups te volgen. 
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Resultaat 

JobGroups wordt heel positief gewaardeerd door de deelnemers. In de woorden van één van hen: 

 

Het groepsproces draagt positief bij aan de ontwikkeling van de individuele deelnemers. 

Werkzoekenden met een andere achtergrond, ander opleidingsniveau en soms ook andere cultuur, 

kunnen helpen om out-of-the-box te denken in mogelijkheden en kansen. We zien dat mensen groeien 

dankzij de feedback van de collega-werkzoekenden. Niet alleen zijn ze blij te ervaren dat ze niet alleen 

zijn in het proces van het zoeken naar werk, en de twijfels en onzekerheden die daar soms bij komen 

kijken, maar ze helpen elkaar ook concreet met tips over bijvoorbeeld het cv, de motivatiebrief en de 

presentatie.  

Van de 42 nieuwe aanmeldingen in 2018 hebben er 11 een baan gevonden in hetzelfde jaar. Dit 

aandeel lijkt misschien wat laag, maar rekening houdend met het feit dat JobGroups nr. 18 pas in 

november is afgerond, en JobGroups nr. 19 pas eind november is begonnen, is het aantal toch 

behoorlijk. 
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Maatjes trajecten vanuit 2017, doorlopend in 2018 

Gemiddeld duurt een maatjes traject 6 maanden, als een werkzoekenden dan nog geen nieuwe baan 

gevonden heeft, is er een evaluatiegesprek om te bespreken of en hoe verder. Niet alle deelnemers 

van JobGroups vragen meteen een maatje aan na afloop van het groepstraject, dus het kan zijn dat 

een deelnemers aan de JobGroups van het vorige jaar, in het daarop volgende jaar nog een maatje 

aanvraagt. Vandaar dat we in 2018 nog een aantal deelnemers uit 2017 hebben begeleid. 

Aantal deelnemers 
JobGroups 2017 

In 2018 nog gekoppeld 
aan een JobHulp Maatje 

Baan gevonden 
in 2018 

Nog ‘ongoing’ 
eind 2018 

Zelf traject ‘on 
hold’ gezet. 

38 27 13 12 2 

 

In totaal zijn er  in 2018 dus 24 mensen aan een baan geholpen. 

Werving  

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

Facebook, etc. Maar inmiddels ook door mond-tot-mond reclame: Oud-JobGroupers geven het door! 

En ons evenement de Dag van de Werkzoekende, wat we in 2018 voor het eerst hebben georganiseerd, 

draagt ook aanzienlijk bij aan onze zichtbaarheid en naamsbekendheid, wat direct heeft geresulteerd 

in aanmeldingen voor zowel JobGroups als voor de Maatjes.  

Cijfers/statistieken:  

In 2018 is er 4 keer een JobGroups georganiseerd, met in totaal 33 deelnemers (waarvan 21 vrouwen 

en 13 mannen). Leuk om te zien dat, ten opzicht van 2017, het aantal mannen is toegenomen (in 2017 

waren er maar 5 mannen in de groepsbijeenkomsten). In de 2018 was de grootste groep deelnemers 

50+. 

Leeftijdscategorieën: Aantallen deelnemers   Percentage per leeftijdscategorie 
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De 9 werkzoekenden die zich rechtstreeks hebben aangemeld voor een maatje, zijn ook heel divers als 

het gaat om leeftijd: 

 

Participatiestatus:  

De deelnemers komen uit verschillende situaties, veel uit de WW (16), maar er zijn ook herintreders 

en dergelijke. Een weergave op basis van participatiestatus van de werkzoekenden die zich in 2018 bij 

ons aangemeld hebben. 

In aantallen:       

 

Beroepsmatige achtergrond:  

Afkomstig uit diverse beroepen/branches: administratief, financieel, vastgoed, horeca, klantenservice, 

logopedie, magazijn, confectie en nog veel meer.  

Woonachtig:  

➢ Culemborg:   33 

➢ Regio :    9 
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Leuke ontwikkeling is dat steeds meer mensen van buiten Culemborg ons weten te vinden. Deels uit 

de directe regio van Culemborg, zoals Deil, Eck en Wiel, Buren, maar ook verder, uit Tiel, Utrecht, Zeist 

en zelfs dit jaar iemand uit Arnhem.  

 
Persoonlijke ontwikkeling: 

Het volgen van een JobGroups, gaat niet alleen om het vinden van een (betaalde) baan. Veelal geven 

JobGroups-deelnemers aan ook gegroeid te zijn in hun persoonlijke ontwikkeling:  

➢ Zichzelf presenteren 

➢ Mogelijkheden zoeken 

➢ Vertrouwen in eigen kunnen 

➢ Motivatie 

➢ Goede brieven en cv schrijven 

➢ Actiever netwerken 

➢ En nog veel meer…… 
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4. 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 buitenlandse 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 ondertussen een behoorlijk 

succes. 

In 2018 hebben we twee keer de Stap in Vrijwilligerswerk gegeven, met in totaal 12 deelnemers. 1 

dame heeft rechtstreeks een maatje gekregen, omdat ze er niet op de trainingsochtenden bij kon zijn, 

dus in 2018 zijn er 13 nieuwe deelnemers aan het SIV traject bijgekomen. De training die in november 

2017 gestart was, liep nog door in januari, met 8 deelnemers. Deze zijn na januari gekoppeld aan een 

maatje, dus gedurende 2018 ook begeleid door een maatje. Totaal zijn er dus 21 deelnemers in 2018 

begeleid in het kader van het Stap in Vrijwilligerswerk traject.  

 

 
 

Eind 2018 waren er 3 deelnemers niet gekoppeld aan een maatje vanwege verschillende redenen, 

waaronder het vinden van een betaalde baan, het volgen van een parallel traject of door privé-

omstandigen. 
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Van de totaal 21 deelnemers, hadden eind 2018 13 een passende (vrijwilligers)werkplek gevonden. 

Van de andere 8 is het grootste deel afkomstig van de laatste groep, die pas in december is afgerond. 

Deze zijn in december gekoppeld aan een maatje, gaan in januari 2019 langs bij het Vrijwilligers 

Informatie Punt, en daarna pas op kennismakinggesprek bij een organisatie die ze leuk lijkt.  

Eén van de deelnemers is hoog zwanger, dus die heeft even andere prioriteiten, en twee deelnemers 

zagen het toch niet zitten om vrijwilligerswerk te gaan doen, één door privéproblemen en één door 

een nieuwe opleiding waarvoor ze was toegelaten. 

 

We hebben in 2018 niet het gewenste aantal deelnemers gehad voor de trainingen, we zien de 

groepen in 2019 graag groter worden tot ten minste 10, maar eventueel zelfs 12 deelnemers per groep. 

Ook willen we komend jaar 3 keer de Stap in Vrijwilligerswerk training gaan geven. We zijn van mening 

dat er zeker behoefte is naar de training, te horen en merken aan de reacties van de deelnemers. 

Echter, deze doelgroep is iets complexer te bereiken, omdat vaak de kennis van de Nederlandse taal 

nog wat minder is, dus persberichten in de krant bijvoorbeeld zijn voor deze doelgroep niet zo effectief. 

We zien hier dus nog een belangrijke uitdaging voor het komende jaar: deze doelgroep beter bereiken 

en betrekken bij ons traject. Samen met onze partners van het Leerhuis (ondersteund door de 

Gemeente Culemborg), Vluchtelingenwerk en het Vrijwilligers Informatie Punt proberen we ons beeld 

van deze doelgroep te verhelderen. 
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5. Onze vrijwilligers: JobHulp Maatjes en SIV Maatjes 

Sinds 2015 heeft JobHulp Culemborg naast de groepstrainingen ook individuele begeleiding door een 

Maatje als onderdeel van het dienstenpakket. En sinds 2017 is dit aangevuld met Maatjes voor de Stap 

in Vrijwilligerswerk training. Voor beide maatjes zijn trainingen op maat gemaakt, om de vrijwilligers 

te voorzien van een goede basis om bij JobHulp Culemborg aan de slag te gaan. Daarnaast wordt de 

nieuwe maatjes gevraagd om een VOG (Verklaring omtrent Gedrag), in verband met de sensitiviteit 

van deze, vaak kwetsbare, doelgroep. De maatjes worden gemiddeld ééns in de vijf weken uitgenodigd 

voor intervisie, om ervaringen uit te wisselen met de andere maatjes en te leren van de casussen die 

behandeld worden. Ook wordt er intern training gegeven over motiverende gesprekstechnieken. Het 

komende jaar willen we gaan bekijken welke trainingsmogelijkheden er nog meer zijn om onze 

vrijwilligers up-to-date te houden en te laten ontwikkelen, waar mogelijk. Dit alles in het kader van het 

duurzaam binden van onze vrijwilligers, ook één van onze speerpunten in onze verduurzaming de 

komende jaren.  

Kwantitatieve beschrijving 

In 2018 hadden we 24 actieve vrijwilligers: 

➢ 4 bestuursleden 

➢ 5 SIV Maatjes 

➢ 15 JobHulp Maatjes 

 
Beroepsmatige achtergrond: 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.    

Er zijn 21 vrijwilligers woonachtig in Culemborg, en 3 in de omliggende dorpen. 

 
Intervisie: Er zijn 7 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).  

Naast deze intervisie-bijeenkomsten, hebben we nog 2 gezamenlijke avonden gehad met een meer 

sociaal karakter, in het kader van de binding van vrijwilligers. Ook het komende jaar is het binden van 

onze vrijwilligers een belangrijk aandachtspunt, omdat een goede basis met loyale vrijwilligers 

randvoorwaarde is voor onze verduurzamingsdoelstelling. 

In principe kan iedereen bij ons Maatje worden, maar een vrijwilliger moet toch wel aan een aantal 

kenmerken voldoen. Op de eerste plaats natuurlijk affiniteit met de doelgroep, maar ook goed kunnen 

luisteren, inlevingsvermogen en een open houding zijn heel belangrijk. Daarnaast hebben we voor 

beide maatjes een intake procedure en een werkwijze gedefinieerd, waar de maatjes aan moeten 

voldoen. 
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6. Dag van de Werkzoekende 

Dankzij onze participatie in het ‘Meedoen’ traject van het OranjeFonds, en de sociale deal die we 

hadden gesloten op het Maatschappelijk Diner in Culemborg, hebben we dit jaar de mogelijkheidgehad 

om ons eerste eigen evenement te organiseren: de Dag van de Werkzoekende. Dit evenement had als 

doel om werkzoekenden te motiveren en te inspireren, en ze een leuke dag te bezorgen tussen de 

sollicitaties, afwijzingen en frustraties door. Voor werkzoekenden uit Culemborg wordt er lokaal, 

behalve JobHulp Culemborg natuurlijk, niet zo veel georganiseerd: voor de uitkeringsinstanties als 

Werkzaak Rivierenland en het UWV moeten ze geregeld naar Geldermalsen of Tiel, en dat wordt vaak 

als een drempel gezien. Wij horen dit regelmatig terug bij deelnemers in de JobGroups. Vandaar dat 

we heel graag iets lokaal wilden organiseren, met als nevendoelstelling om onze eigen zichtbaarheid 

bij de doelgroep te vergroten. Een andere veelgehoorde reactie, als mensen ons gevonden hebben in 

JobGroups of met een Maatje, is namelijk: “Waarom wist ik dit niet eerder??!” Wij zijn van mening dat, 

als werkzoekenden ons in een eerder stadium weten te vinden, we ze wellicht sneller uit de uitkering 

helpen, en we ook in sommige gevallen kunnen voorkomen dat mensen in een nog dieper dal 

terechtkomen (niet alleen financieel, maar ook bijv. op het gebied van burnout / depressie). 

Daarnaast hebben we de Dag van de Werkzoekende ook aangegrepen om de samenwerking met het 

UWV en Werkzaak Rivierenland te versterken, en wilden we ook onze zichtbaarheid richting bedrijven 

vergroten door deze uit te nodigen voor speeddates o.i.d. En zo werd de Dag van de Werkzoekende 

een behoorlijk belangrijk evenement voor ons. 

 

Impressie van de eerste Dag van de Werkzoekende 
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We hebben het voor elkaar gekregen om uit ons eigen netwerk een zeer relevante en interessante 

spreker te regelen, en diverse workshopleiders, waardoor we een nuttig programma konden bieden  

met een opening van wethouder Collin Stolwijk, een paar van onze eigen maatjes en werkzoekenden 

aan het woord en een mooie keynote spreker. Daarnaast hadden we 6 relevante workshops, verdeeld 

over een drietal workshoprondes. Tevens hebben we UWV en Werkzaak Rivierenland de ruimte 

gegeven om werkgesprekken te organiseren met een aantal werkgevers uit de regio, waar 

werkzoekenden zich voor in konden schrijven, en was er een kleine informatiemarkt. We kijken terug 

op een heel geslaagde eerste Dag van de Werkzoekende, met hele positieve reacties en natuurlijk 

ruimte voor verbetering, maar dat hoort erbij. Volgend jaar weer! 

  



 

15 Jaarverslag 2018 - Stichting JobHulp Culemborg - Definitief 

 

7. Hoog bezoek 

2018 heeft voor JobHulp Culemborg een koninklijk randje gekregen, want vanuit het Oranje Fonds zijn 

we uitgekozen als gastorganisatie voor een werkbezoek door niemand minder dan Koning Willem 

Alexander! Op 8 november jongstleden mochten we de Koning laten kennismaken met onze mooie 

organisatie, onze partners als Gemeente Culemborg, UWV/Werkzaak en Elk Welzijn, en werden er 

gesprekken gevoerd met maatjes en deelnemers van de JobGroups, JobHulp Maatje en Stap in 

Vrijwilligerswerk trajecten. Een heel leuke en bijzondere ervaring, op de prachtige locatie van de 

Gelderlandfabriek, natuurlijk in aanwezigheid van onze betrokken burgemeester Gerdo van 

Grootheest. We zijn heel dankbaar voor deze uitzonderlijke kans! 

 

Impressie van het Koninklijk bezoek bij JobHulp Culemborg 
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8. Leerpunten en aanbevelingen 

➢ In 2018 hebben we belangrijke stappen gezet en zaadjes geplant in het kader van onze 

zichtbaarheid, enerzijds naar onze doelgroep, maar ook richting de partner-organisaties. In 

2019 verwachten we meer te gaan ‘oogsten’, en door te pakken in het maken van concrete, 

meer financiële, afspraken met de partners, als onderdeel van het gehele systeem van 

dienstverlening aan werkzoekenden. Wij werken aanvullend op bijvoorbeeld het UWV en 

Werkzaak Rivierenland, en onze kracht ligt in de persoonlijke benadering, welke we kunnen 

bieden dankzij de vele betrokken vrijwilligers. We zullen hier nog hard voor moeten werken 

om te zorgen dat we deze afspraken kunnen maken, maar daarnaast ook blijven focussen op 

het vergroten van onze zichtbaarheid naar de doelgroep door betere samenwerking met de 

lokale media en efficiëntere inzet van de online platformen. 

➢ De werving van nieuwe vrijwilligers blijft een aandachtspunt, want het blijft lastig om mensen 

te vinden die zich voor langere tijd aan ons willen binden. Ondanks dat het werk als maatje 

niet heel veeleisend is qua tijdsbesteding. In Culemborg zijn er heel veel 

vrijwilligersorganisaties, wat heel mooi is, maar wat ook inhoudt dat mensen die 

vrijwilligerswerk willen doen, heel veel keus hebben. Hoe we ons hierin het best kunnen 

profileren, is nog een uitdaging waar we aan moeten blijven werken. 

➢ Ook de werving van deelnemers vergt nog de nodige aandacht, omdat we voor zowel 

JobGroups als voor Stap in Vrijwilligerswerk de groepen graag vol zien, om zo veel mogelijk 

mensen uit de doelgroep te kunnen helpen, en om zo efficiënt mogelijk om te gaan met de 

faciliteiten. Het groepsproces werkt het best bij 8-12 deelnemers, om goed van elkaar te leren 

en met elkaar mee te kunnen denken. Onze ambitie voor 2019 is dat onze 

groepsbijeenkomsten iedere keer vol zitten. 

➢ 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 of 3 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. 

➢ We zijn ook eind 2018 begonnen met het herdefiniëren en herstructureren van ons 

trainingsmateriaal. De JobGroups werkboeken en JobHulp Maatje training handboeken zijn 

toe aan een upgrade en we zijn druk bezig, ook in 2019, om een betere versie te maken die 

nog beter aansluit bij onze werkwijze en onze missie en visie als JobHulp Culemborg.  

➢ Hoewel de eerste Dag van de Werkzoekende in 2018 een succes was, is er ook ruimte voor 

verbetering, zeker ook omtrent de marketing en PR om aanwezigen te werven voor dit 

evenement. In 2019 willen we deze dag nogmaals organiseren, met lessons learned uit het 

vorige jaar. 

➢ Bedrijven zijn ook een interessante doelgroep voor ons, vanuit diverse aspecten. Enerzijds 

zouden bedrijven, vanuit hun zorgplicht en goed werkgeverschap, mensen die niet meer op 

hun plek zitten in hun functie, preventief kunnen doorsturen naar JobGroups. JobGroups helpt 

mensen namelijk ook beter inzicht te krijgen in wat ze nu echt willen, wat ze belangrijk vinden 

in een baan en wat hun talenten zijn. JobGroups geeft deelnemers ook tools om bijvoorbeeld 

beter het gesprek aan te gaan met de werkgever over wensen en verwachtingen, maar ook 
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om efficiënter op zoek te gaan naar een nieuwe baan die wel bij ze past. Anderzijds zijn 

bedrijven natuurlijk ook regelmatig op zoek naar nieuwe medewerkers, en is er wellicht een 

match te maken met werkzoekenden die wij in ons bestand hebben. In 2018 zijn we voorzichtig 

begonnen onze zichtbaarheid richting bedrijven te vergroten. Hier zullen we in 2019 verder 

mee aan de slag gaan. 

Samenvattend 

We zijn trots op de resultaten van JobGroups, JobHulp Maatjes, en het Stap in Vrijwilligerswerk traject 

met de maatjes. We krijgen veel positieve reacties van deelnemers aan al onze trajecten, mensen 

voelen zich echt geholpen en we hebben ook in 2018 weer veel mensen een stap op weg mogen helpen 

richting een mooie, nieuwe baan. Het is heel dankbaar werk om mensen echt verder te helpen, te zien 

groeien in zelfvertrouwen, en beter beslagen de toch harde werkelijkheid van solliciteren aan te 

kunnen. De blijdschap van iemand die uiteindelijk toch die passende baan heeft gevonden, is prachtig 

om te zien en van dichtbij te mogen ervaren. We hopen nog vele jaren ons in te mogen zetten voor 

werkzoekenden en onze diensten te kunnen blijven bieden om mensen te ondersteunen, die dat nodig 

hebben. 

Dit kunnen we niet doen zonder de steun van de diverse fondsen en partijen, die ons in 2018 wederom 

voorzien hebben van een financiële bijdrage, die het mogelijk heeft gemaakt om onze dienstverlening 

te verzorgen. Grote dank voor alle partijen die ons gesteund hebben in 2018! 
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9. Financiële verantwoording 

 

 


