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Algemeen jaarverslag 

1. Inleiding 

Ook in 2019 hebben veel werkzoekenden zich aangemeld voor hulp bij het zoeken naar werk. Dit kan 

heel praktische hulp en ondersteuning zijn bij het opstellen van een goede cv en motivatiebrief of het 

oefenen van sollicitatiegesprekken. Maar het kan ook meer mentale ondersteuning zijn: motivatie, 

helpen de moed erin te houden, omgaan met afwijzingen of het onderzoeken naar welk werk passend 

is bij kwaliteiten en mogelijkheden van de huidige arbeidsmarkt. Hoewel de werkloosheidscijfers 

dalen, zijn er nog steeds veel mensen die onze hulp kunnen gebruiken en daarvoor bij ons aankloppen. 

Stichting JobHulp Culemborg is sinds 2014 actief op het gebied van het ondersteunen van 

werkzoekenden. Gestart met groepsbijeenkomsten, wat heeft geresulteerd in de huidige JobGroep: 

een serie van 8 bijeenkomsten waarbij, in een groep van 8-10 deelnemers, werkzoekenden aan de slag 

gaan met een aantal thema’s op het gebied van het zoeken naar werk. De JobGroep is ondertussen 

een vast onderdeel van onze dienstverlening, en wordt structureel 3 – 4 keer per jaar gegeven. In 2015 

is het concept van een JobMaatje geïntroduceerd, en ondertussen hebben we 19 getrainde JobMaatjes 

aan ons verbonden. Vrijwilligers die, goed toegerust vanuit de organisatie, individueel een 

werkzoekende begeleiden. Daardoor kan er nog meer de focus worden gelegd op de specifieke 

behoeften van de werkzoekenden, wat als heel helpend wordt ervaren. Ook het Stap in 

Vrijwilligerswerk traject is een jaarlijks terugkerend onderdeel van onze dienstverlening, waarbij de 

doelstelling is om mensen die wat verder van de arbeidsmarkt af staan, te begeleiden naar passend 

vrijwilligerswerk. 

Daarnaast zijn we achter de schermen druk bezig om als organisatie te ‘verduurzamen’, waarbij 

gekeken wordt naar andere verdienmogelijkheden, met als doel een mix-financieringsmodel te 

bewerkstelligen. Hierbij willen we de afhankelijkheid van de fondsen wat terugschroeven door te 

zorgen voor additionele verdienmogelijkheden, o.a. door als reïntegratiepartner voor bijvoorbeeld 

UWV ingezet te gaan worden, en vanuit partnerschappen en afspraken met het bedrijfsleven extra 

inkomsten te genereren. Dit blijft een uitdaging, als stichting, zeker gezien het feit dat ons voornaamste 

doel het ondersteunen van het individu bij de zoektocht naar werk is en blijft, maar het is wel een 

uitdaging die we graag oppakken, om te zorgen dat we kunnen blijven bestaan en onze doelgroep kan 

blijven rekenen op onze diensten. 

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

kalenderjaar 2019. Hierbij past een woord van dank aan 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! 

 

Rien van der Veer, Interim-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 2019 is er een vernieuwd bestuur aangetreden: 

➢ Dhr. N.C. Visser (bestuurslid/penningmeester sinds november 2017) 

➢ Dhr. M.D. van der Veer  

➢ Mevr. M. van Dijk-Barentsen  

Als freelance trainer/coördinator is in 2015 benoemd mevrouw Jolanda Althuis. En als marketing/ 

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

2017 ingehuurd door Stichting 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.” 

Stichting JobHulp Culemborg is een burgerinitiatief voor en door werkzoekenden, gestart als pilot 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 Oranjefonds en 

Gemeente Culemborg, maar ook 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. Een VOG is 

noodzakelijk voordat iemand als vrijwilliger bij Stichting JobHulp Culemborg aan de slag mag. 
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3. Nieuwe deelnemers in 2019: JobGroep en JobMaatjes 

Een kleine terugblik: In 2014 zijn we gestart met de JobGroep (8 groepsbijeenkomsten voor 

werkzoekenden) in Culemborg, en ondertussen zijn er 22 JobGroep series afgerond (de 23e is eind 

november 2019 gestart). Sinds 2015 werken we ook met het JobMaatjes-concept, waardoor we 

mensen zowel in een groep als individueel kunnen begeleiden. In totaal hebben, sinds de start in 2014, 

239 mensen ons gevonden voor de JobGroep en/of een JobMaatje. 64% van hen heeft ondertussen 

een baan gevonden.  

JobGroep 2019 

JobGroep is een serie groepsbijeenkomsten voor werkzoekenden; 8 bijeenkomsten waarbij s aan bod 

komen. De eerste 4 bijeenkomsten zijn meer ‘intern’ gericht, met thema’s als: ‘wie ben ik?’, ‘wat 

belemmert mij?’, ‘wat zijn mijn talenten?’. Daarna wordt de focus verlegd naar ‘extern’; als je weet 

wie je bent en waar jouw kwaliteiten liggen, hoe ga je dan een passende baan vinden? Thema’s die 

besproken worden zijn: ‘hoe zoek ik?’, ‘hoe solliciteer ik?’, netwerken en jezelf presenteren. 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 de JobGroep is 

de keuze aan de werkzoekende: gaat hij zelf verder, met de extra tips en ervaring uit de JobGroep, of 

heeft hij nog behoefte aan meer persoonlijke ondersteuning in de vorm van een JobMaatje? De 

werkzoekende is hier leidend in.  

Onderstaand de aantallen deelnemers per JobGroep in 2019. In totaal hebben 46 werkzoekenden zich 

gemeld voor ondersteuning in hun zoektocht naar een betaalde baan. 7 werkzoekenden hebben zich 

rechtstreeks gemeld voor begeleiding van een JobMaatje, zonder de JobGroep te volgen. 

 

Resultaat 

Deelname aan de JobGroep is voor een aantal werkzoekenden slechts het begin, hierna vragen ze 

additionele begeleiding van een JobMaatje, om nog meer te kunnen concentreren op hun eigen, 

specifieke uitdagingen. Toch levert deelname aan de JobGroep wel degelijk wat op!  
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Sinds 2019 zijn we druk bezig met het verbeteren van het meten van de impact van onze 

dienstverlening, mede dankzij deelname aan het project Meedoen van het OranjeFonds. Hieruit blijkt 

dat deelname aan de JobGroep mensen al veel brengt, met name op het gebied van toegenomen 

zelfvertrouwen, motivatie, activering, maar ook verbetering in sollicitatie-skills zoals zichzelf 

presenteren en netwerken.  

Een paar uitspraken van deelnemers in 2019: 

 

 

  

 

 

 

In totaal hebben 17 van de 46 werkzoekenden een baan gevonden in 2019. Dit aantal lijkt misschien 

wat laag, maar rekening houdend met het feit dat JobGroep nr. 22 pas in november is afgerond, en 

JobGroep nr. 23 pas eind november is begonnen, is het aantal toch behoorlijk. 7 deelnemers hebben 

een baan gevonden nog tijdens het volgen van de JobGroep, 2 zijn zelfstandig verder gegaan en hebben 

een baan gevonden, en de andere 8 hebben na begeleiding van een JobMaatje een baan gevonden. 

JobMaatjes begeleiding in 2019 

Gemiddeld duurt een JobMaatjes-traject 6 maanden, als een werkzoekende dan nog geen nieuwe 

baan gevonden heeft, is er een evaluatiegesprek om te bespreken of en hoe verder. In 2019 zijn er in 

totaal 25 nieuwe werkzoekenden gekoppeld aan een JobMaatje voor individuele begeleiding. 

Begeleiding door een JobMaatje geeft de mogelijkheid om in te zoomen op het werkzoekproces van 

de werkzoekende en betekent begeleiding op maat. Niet iedereen die zich in een bepaald jaar 

aanmeldt voor JobGroep, vraagt meteen een JobMaatje aan. Dus het kan zijn dat een deelnemer aan 

de JobGroep van het vorige jaar, in het volgende jaar nog een JobMaatje aanvraagt. Ook kan een traject 

dat gestart is in 2018 nog doorlopen in 2019. Vandaar dat we in 2019 ook nog 14 deelnemers uit 2018 

hebben begeleid. In totaal hadden we dus 39 JobMaatjes trajecten in 2019: 

JobMaatjes trajecten Start in 2018 Start in 2019 

Lopend in 2019: 39 
werkzoekenden 
gekoppeld 

14 25 

Baan gevonden in 2019 Ja Nee Ja Nee 

 9 5 8 17 

    Lopend in 2020 Gestopt* Opleiding 

    12 4 1 

*De trajecten die gestopt zijn, hadden te maken met een te grote afstand tot de arbeidsmarkt en/of andere problematieken. 

In totaal hebben 26 werkzoekenden (9 die al waren gestart in 2018 en 17 uit 2019) in 2019 een baan 

gevonden, mede dankzij de inzet van Stichting JobHulp Culemborg! 
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Ook bij de JobMaatje-begeleiding zijn we in 2019 gestart met een meer nauwkeurige meting van de 

impact. Uit de eerste resultaten valt af te leiden dat meer dan de helft van de deelnemers aangeeft te 

zijn gegroeid in zelfvertrouwen dankzij de begeleiding door een JobMaatje. Ook het inzicht in de eigen 

competenties is bij de meeste deelnemers gegroeid, en het toenemen van focus is een belangrijk effect 

voor veel werkzoekenden. 

In eigen woorden omschrijven de werkzoekenden de grootste impact van de dienstverlening van 

Stichting JobHulp en de begeleiding door het JobMaatje als volgt: 

 

 

 

 

 

 

 

Onze doelstelling voor komend jaar is dat we, net als in 2019, de groepsbijeenkomsten iedere keer vol 

hebben. Daarnaast zijn we ons bestand van JobMaatjes aan het uitbreiden, zodat we ook in de 

individuele begeleiding de werkzoekenden op zeer korte termijn kunnen koppelen en de begeleiding 

bieden die ze nodig hebben. We willen extra JobMaatjes trainen en daarmee aan de toenemende vraag 

naar de inzet van JobMaatjes kunnen voldoen. De eerste groep nieuwe JobMaatjes staat al in de 

startblokken om in het voorjaar 2020 getraind te worden. We hopen dat de contacten met nieuwe 

partners en bedrijven (zie hieronder) resulteren in meer directe matches tussen werkzoekenden en 

werkgevers met vacatures.  

   

 

  

“Persoonlijke aandacht, 

gezien worden!” 

“Actiever zijn, minder 

vanachter computer, meer 

geloof in toekomst.” 

“Meer inzicht in zoekmanieren, 

meer zelfvertrouwen, stok 

achter de deur.” 

JobGroep 

Deelnemers 

2019 
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Cijfers/statistieken:  

In 2019 is er 3,5 keer een JobGroep georganiseerd, met in totaal 39 deelnemers (waarvan 28 vrouwen 

en 11 mannen). In 2019 waren de meeste deelnemers 50 jaar en ouder(12 in de categorie van 50-60 

jaar, en 5 60+).  

Opvallend dit jaar was het aantal relatief jonge deelnemers: 5 deelnemers uit de leeftijdscategorie 20-

30 jaar, en 6 uit de categorie 30-40 jaar. 

Leeftijdscategorieën: aantallen deelnemers   Percentage per leeftijdscategorie 

  

De 7 werkzoekenden die zich rechtstreeks hebben aangemeld voor een JobMaatje, zijn met name 

60+ers. 

Participatiestatus:  

Het grootste deel, 26,09 %, bestaat uit werkzoekenden in de WW, daarna volgen de herintreders met 

21,74 %, en de mensen uit de bijstand of vergelijkbare uitkering met 19,57 procent. Een weergave op 

basis van participatiestatus van de werkzoekenden in 2019, in percentage: 
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Opvallend in 2019 is het aandeel werkzoekenden (13,04 % ) dat ons vindt terwijl ze nog in een baan 

zitten en zich willen heroriënteren. Wij vinden dit ook een belangrijke groep, aangezien we daarbij 

een preventieve impact kunnen hebben. Deze mensen weten vaak dat ze gaan uitvallen, hetzij 

omdat ontslag dreigt, dan wel vanwege burn-out of andere problematieken. Dat ze tijdig hulp zoeken 

en bij ons terecht kunnen met vragen over welk werk (wel) bij ze past en hoe daaraan te komen, kan 

resulteren in een soepele overgang van de ene naar de andere werkgever, waarbij uitval en allerlei 

problemen voorkomen kunnen worden. 

Beroepsmatige achtergrond: 

De deelnemers zijn, zoals ieder jaar, afkomstig uit allerlei beroepen, wat zorgt voor een leuke en 

interessante dynamiek in de groepsbijeenkomsten, omdat iedereen vanuit een heel andere 

achtergrond met elkaar meedenkt. Dit leidt vaak tot verrassende inzichten. Om een paar voorbeelden 

van beroepen te noemen: arbeidsdeskundige, grafisch ontwerper, archivaris, verpleegkundige, 

wetenschappelijk onderzoeker, onderwijsassistent, juridisch medewerker, secretaresse, diëtist, leger 

officier en boekhouder. 

Woonachtig:  

➢ Culemborg:   39 

➢ Regio:    7 (Beesd, Hagestein, Heteren, Maurik, Tiel en Wijk bij Duurstede) 

 

 

Persoonlijke ontwikkeling: 

Bij het volgen van een JobGroep en begeleiding door een JobMaatje gaan het niet alleen om het vinden 

van een (betaalde) baan. Veelal geven JobGroep-deelnemers aan ook gegroeid te zijn in hun 

persoonlijke ontwikkeling.  

De competenties waarop de deelnemers zelf aangeven het meest op ontwikkeld te zijn door het volgen 

van de JobGroep en/of begeleiding door een JobMaatje zijn de volgende: 

➢ Focus 

➢ Zelfvertrouwen 

➢ Meer positief ingesteld 

➢ Sollicitatievaardigheden 
➢ Beter zelfinzicht, bewustwording 
➢ Minder passief, actiever 

➢ (Durf te) Netwerken 
➢ Duidelijker zoekbeeld 
➢ Beter kunnen verwoorden van kwaliteiten en wensen 

➢ En nog veel meer….. 
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Werving  

Werkzoekenden worden geworven via diverse media: onze website, lokale kranten, 

partnerorganisaties (zoals Elk Welzijn, buurtteams) Twitter, Facebook, etc. Maar vooral via mond-tot-

mond reclame door voormalige deelnemers! Ook ons evenement de Dag van de Werkzoekende, dat 

we in 2019 voor de tweede keer hebben georganiseerd, draagt aanzienlijk bij aan de zichtbaarheid en 

naamsbekendheid van Stichting Jobhulp Culemborg, wat direct heeft geresulteerd in aanmeldingen 

voor zowel de JobGroep als voor individuele begeleiding door een JobMaatje. 

4. Stap in Vrijwilligerswerk 

Sinds 2017 geven we 2 of 3 keer per jaar het Stap in Vrijwilligerswerk programma (training en 

maatjestraject). Deze training is destijds, 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 is om 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 werknemers-

vaardigheden). Deze training is in eigen beheer ontwikkeld en ondertussen bewezen succesvol te zijn. 

In 2019 hebben we drie keer het Stap in Vrijwilligerswerk programma georganiseerd, met in totaal 18 

deelnemers. 

Bijna alle deelnemers hebben een plek gevonden waar ze vrijwilligerswerk doen wat bij ze past. De 

deelnemers die dat niet hebben, zijn met name deelnemers die de Nederlandse taal nog onvoldoende 

machtig zijn. Zij zijn verder gegaan met Nederlandse les en blijven in ons bestand, te zijner tijd kunnen 

we ze alsnog begeleiden naar passend vrijwilligerswerk.  
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Het Stap in Vrijwilligerswerk programma heeft hele mooie resultaten. Enkele van de deelnemers zijn 

ondertussen doorgestroomd naar betaald werk, wat voor een aantal het uiteindelijke doel is. Echter, 

het blijft hier een uitdaging om voldoende deelnemers te werven voor de trainingen. We zouden ten 

minste 10 deelnemers per keer trainen, maar het blijft nog te vaak steken rond de 6. Hierover zijn we 

in overleg met relevante partijen, zoals Vluchtelingenwerk, Het Leerhuis, Sociaal Wijkteam en 

dergelijke om ons programma meer onder de aandacht te brengen. Hopelijk lukt het in 2020 om meer 

mensen te kunnen bereiken. Dit blijft de komende tijd een punt van aandacht. 

Werving  

In principe zouden de deelnemers voor het Stap in Vrijwilligerswerk traject door het Leerhuis (een 

samenwerking van ELK Welzijn en Gemeente Culemborg) doorverwezen worden. Zij zijn namelijk 

eerste aanspreekpunt voor de doelgroep, met de participatiecoaches. Het blijkt echter lastig om 

mensen naar ons door te verwijzen, dus we zijn zelf volop bezig om de doelgroep rechtstreeks te 

benaderen. Bijvoorbeeld door afspraken met Vluchtelingenwerk en contacten met WerkZaak 

Rivierenland voor de statushouders, voor wie dit programma heel veel toegevoegde waarde heeft. En 

door meer pro-actief te werven via lokale media, online, en via mond-tot-mond reclame door oud-

deelnemers.  

5. Onze vrijwilligers: JobMaatjes en SIV Maatjes 

Sinds 2015 werken we met vrijwillige JobMaatjes, en vanaf 2017 zijn daar de vrijwillige SIV Maatjes 

bijgekomen (Stap in Vrijwilligerswerk Maatjes). We zijn heel blij met de inzet van deze vrijwilligers, 

dankzij hen kunnen we een grote mate van persoonlijke begeleiding bieden aan werkzoekenden die 

uniek is in deze tijd. Deze individuele begeleiding is van toegevoegde waarde voor de werkzoekende. 

Of het nu gaat om begeleiding naar passend vrijwilligerswerk, hetgeen voor een aantal van de Stap in 

Vrijwilligerswerk deelnemers het einddoel is, of begeleiden naar betaald werk.  

Als een vrijwilliger zich meldt, vindt er eerst een intakegesprek plaats, waarbij gekeken wordt naar de 

motivatie van de vrijwilliger, en de verwachtingen gemanaged worden van wat het precies inhoudt om 

vrijwilliger bij Stichting JobHulp Culemborg te zijn. Het is namelijk een verantwoordelijke taak; het gaat 

immers om het begeleiden van soms kwetsbare werkzoekenden die een inkijk geven in hun 

persoonlijke leven en zoektocht.  

Alle vrijwilligers worden getraind om de begeleiding van de werkzoekende zo goed mogelijk te kunnen 

doen. Deze trainingen zijn door Stichting JobHulp zelf ontwikkeld. Voor JobMaatjes is dit een 

intensieve, tweedaagse training, en voor de SIV Maatjes is dit een training van 1 dagdeel. Vervolgens 

vragen de maatjes de VOG (Verklaring omtrent Gedrag) aan en kunnen ze starten. 

Kwantitatieve beschrijving 

In 2019 hadden we 26 actieve vrijwilligers: 

➢ 3 bestuursleden 

➢ 4 SIV Maatjes 

➢ 19 JobMaatjes 
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Beroepsmatige achtergrond:  

- Afkomstig uit diverse 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, HR-manager, 

loopbaanbegeleider, kunstenaar, receptionist, administratief medewerker, adviseur.    

Er zijn 23 vrijwilligers woonachtig in Culemborg, en 3 in de omliggende dorpen. 

 
Intervisie:  

Er zijn 6 intervisiebijeenkomsten geweest waarin de nadruk lag op het delen van ervaringen, training 

(luistervaardigheden e.a.), behandelen van casussen aan de hand van verschillende methoden (o.a. 

incidentmethode en succesmethode). Er zijn ook brainstormsessies geweest, waarbij we samen met 

de vrijwilligers een aantal onderwerpen hebben besproken als input voor de Dag van de 

Werkzoekende en om mee te denken in het benaderen en inzetten van het lokale bedrijfsleven. 

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

sociaal karakter, in het kader van de binding van vrijwilligers.  

Werving  

Nieuwe vrijwilligers werven we via diverse kanalen, zoals online media (Facebook, LinkedIn, Twitter, 

onze eigen website), en reguliere media, met name de lokale Culemborgse Courant. Ook via via werkt 

goed: onze huidige vrijwilligers zijn immers de beste vertegenwoordigers van het ‘merk’ JobHulp 

Culemborg. Tevens verwijst onze partnerorganisatie ELK Welzijn, met haar vacaturebank voor 

vrijwilligersvacatures, soms vrijwilligers naar ons door. Al met al lukt het redelijk om nieuwe 

vrijwilligers aan te trekken, hoewel het wel continu aandacht vraagt. 

6. Dag van de Werkzoekende 

In 2018 hebben we voor de eerste keer een Dag van de Werkzoekende georganiseerd. Dit was een 

groot succes. Daarom hebben we besloten er een jaarlijks terugkerend evenement van te maken. In 

2019 is deze dag dus wederom georganiseerd, nu met een iets uitgebreider programma, waarbij we 

dankbaar zijn dat we een achttal werkgevers hebben kunnen betrekken bij het middagprogramma. We 

hebben speed-dates georganiseerd voor openstaande vacatures. Doelstelling van deze dag is enerzijds 

om werkzoekenden te laten zien dat ze er niet alleen voor staan, niet de enige zijn, en om ze te 

motiveren, inspireren en te laten ontwikkelen door het aanbod van nuttige workshops. Anderzijds 

willen we werkzoekenden koppelen aan lokale werkgevers die vacatures hebben, om een match te 

kunnen maken en op deze manier concrete mogelijkheden te bieden aan zowel werkzoekenden als 

werkgevers met vacatures.  
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Impressie van de tweede Dag van de Werkzoekende 

 

We zijn dankbaar voor de inzet van vele betrokkenen die hebben bijgedragen aan wederom een 

succesvolle Dag van de Werkzoekende 2019! We konden een mooi inhoudelijk programma bieden, 

met een opening door wethouder Collin Stolwijk, hoofdspreker Klaas Drupsteen, een gevarieerd 

aanbod van workshops (van sollicitatietips door een recruiter van de Rabobank, tot het creatieve 

‘teken je toekomst’). En natuurlijk de bedrijvenmarkt met speed-dates, en het uitreiken van een gratis 

Gispen bureaustoel en cadeaubonnen van de lokale winkel Culemborgse Mannenmode. Daarnaast 

draagt deze dag enorm bij aan de zichtbaarheid van ons initiatief. Volgend jaar weer! 

7. Leerpunten en aanbevelingen 

➢ In 2019 hebben we belangrijke stappen gezet in het formaliseren van de samenwerking met 

het UWV en WerkZaak Rivierenland. Op de valreep van 2019 zijn we nog officieel in het 

systeem van WerkZaak opgenomen als betaalde reïntegratiepartner. Echter, hoe dit in de 

praktijk gaat lopen, blijft onzeker, en we zullen hier in 2020 op moeten doorpakken om ook 

daadwerkelijk de begeleiding van werkzoekenden die vanuit deze partijen doorgestuurd 

worden, betaald te kunnen gaan oppakken.  

➢ De binding van 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. Het is ons in 2019 heel goed gelukt om een aantal professionals aan ons te 
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binden als vrijwilliger, deze trend hopen we in 2020 te kunnen doorzetten. Overigens zijn er 

ook vrijwilligers die al sinds de oprichting in 2015 actief zijn als JobMaatje! 

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

JobGroep 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 2020 is dat onze 

groepsbijeenkomsten iedere keer vol zitten. 

➢ We zijn in 2019 begonnen met het nog beter meten van onze impact, mede n.a.v. de input en 

ondersteuning die we vanuit het OranjeFonds op dit vlak hebben gekregen. Dit gaat ons helpen 

om onze resultaten nog beter te kunnen onderbouwen, voor zowel externe partners als voor 

onze eigen ontwikkeling. We zijn een lerende organisatie, en houden onze eigen 

dienstverlening regelmatig scherp tegen het licht. 

➢ Bedrijven zijn ook een interessante doelgroep voor ons, vanuit diverse aspecten. In 2019 zijn 

we begonnen met het op papier zetten van onze doelstellingen en plan van aanpak richting 

het lokale bedrijfsleven. Dit zal in 2020 nog verder opgepakt en uitgewerkt gaan worden, met 

als hoofddoelstelling om lange-termijn relaties te bewerkstelligen met diverse lokale 

bedrijven. Vanuit deze relaties verwachten we dat bedrijven hun vacatures ook met ons gaan 

delen, zodat we onze werkzoekenden hierop kunnen voorselecteren, voor een reële fee, wat 

weer bijdraagt aan onze financiële duurzaamheid.  

➢ Ook hebben we in 2019 een aantal samenwerkingspartners ontmoet, die wellicht een rol 

kunnen spelen in het regelen van leer/werkplekken bij bedrijven. Dit willen we in 2020 verder 

gaan uitwerken om te kijken of het aangaan van dergelijke partnerships toegevoegde waarde 

heeft voor onze doelgroep. Het zou een perfecte eerste kennismaking kunnen zijn voor 

mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, maar dan moeten er wel goede afspraken 

gemaakt kunnen worden, het liefst met zo concreet mogelijke vooruitzichten op een betaalde 

baan in de niet al te verre toekomst. In 2020 gaan we ons hier mee bezig houden. 

 

Samenvattend 

We zijn trots op de resultaten van de JobGroep, onze gedreven JobMaatjes, en het Stap in 

Vrijwilligerswerk traject met de betrokken SIV-maatjes. We krijgen veel positieve reacties van 

deelnemers aan onze trajecten, mensen voelen zich echt gezien, gehoord en ondersteund. We hebben 

ook in 2019 weer veel mensen een stap op weg mogen helpen richting een mooie, nieuwe baan. Het 

is heel dankbaar werk om bij mensen ‘de lichtjes in hun ogen weer aan te zien gaan’ en te zien groeien 

in zelfvertrouwen, zodat ze beter beslagen de toch vaak eenzame bezigheid van het werk zoeken 

aankunnen. 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 2019 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 2019! 
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8. Financiële verantwoording 

 


