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Algemeen jaarverslag 

1. Inleiding 

2020 was voor iedereen een turbulent jaar, zo ook voor Stichting JobHulp Culemborg. Al in het eerste 

kwartaal van 2020 werden we overvallen door corona en zaten we van de één op de andere dag in 

lockdown. Overal werd zo veel mogelijk online gedaan, zo ook bij JobHulp Culemborg. Echter, voor 

onze doelgroep bleek dat helaas niet zo eenvoudig te zijn; bij de online groepsbijeenkomsten viel 

meteen al de helft van de deelnemers af… Gelukkig kon de individuele begeleiding door de JobMaatjes 

wel redelijk doorgaan, met wat creativiteit en een combinatie van telefonisch, online en fysiek bij 

elkaar komen in de buitenlucht, soms zelfs al wandelend. Ook ons jaarlijkse evenement voor 

werkzoekenden, de Dag van de Werkzoekende, kon helaas niet doorgaan, ondanks een herhaaldelijk 

aangepast programma, aansluitend bij de op dat moment geldende corona-richtlijnen.  

 

2020 was het jaar dat onze Stichting z’n 5-jarig bestaan 

zou vieren. Vanwege corona konden we het niet 

uitgebreid vieren, maar hebben we wel bij elke vrijwilliger 

een bloem langs gebracht om het toch samen te vieren. 

 

In 2020 hebben we wederom mooie resultaten geboekt; een nieuwe dienstverlening op poten gezet 

voor Nieuwkomers, een verdiepingsslag gemaakt met het meten van onze impact en onze vrijwilligers 

bevraagd over hun ervaringen als vrijwilliger bij JobHulp Culemborg, uit het oogpunt van 

professionalisering van ons vrijwilligersbeleid. En we hebben belangrijke stappen gezet richting 

verduurzaming van ons financieringsmodel, waarbij we niet meer alleen afhankelijk willen zijn van 

subsidies en fondsen, maar ook andere, meer stabiele, inkomstenbronnen willen gaan aanboren. We 

zijn een stap verder in het proces om te komen tot een reïntegratiepartnerschap met UWV. En we 

hebben het afgelopen jaar een Bedrijvenplan opgesteld, om het lokale bedrijfsleven pro-actief te gaan 

benaderen met onze dienstverlening, inclusief kostenplaatje. We hebben dus zeker niet stil gestaan! 

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

kalenderjaar 2020. Hierbij past een woord van dank aan alle vrijwilligers, subsidieverstrekkers en 

partnerorganisaties die zich hebben ingezet voor de werkzoekenden.  

We hopen dit werk 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 formeel opgericht en zijn de statuten gepasseerd 

bij notaris Mr. F. Ton te Culemborg. Anno 2020 ziet ons bestuur er als volgt uit: 

➢ Dhr. N.C. Visser (penningmeester) 

➢ Dhr. M.D. van der Veer (interim voorzitter) 

➢ Mevr. M. van Dijk-Barentsen (algemeen bestuurslid) 

➢ Mevr. A. Pater (secretaris) 

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 

betaald of onbetaald 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 Rabobank West-Betuwe, 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 2020: JobGroep en JobMaatjes 

Een kleine terugblik: In 2014 zijn we gestart (eerst als pilot) met de JobGroep (een serie van 8 

groepsbijeenkomsten voor werkzoekenden) in Culemborg, en ondertussen zijn er 26 JobGroeps 

afgerond (de 27e is begin december 2020 gestart). Sinds 2015 werken we ook met het JobMaatje-

concept, waardoor we mensen zowel in een groep als individueel kunnen begeleiden. In totaal hebben, 

sinds de start in 2014, 269 mensen ons gevonden voor de JobGroep en/of een JobMaatje. 64% van 

hen heeft ondertussen een baan gevonden.  

JobGroep 2020 

JobGroep is een serie groepsbijeenkomsten voor werkzoekenden; 8 bijeenkomsten waarbij diverse 

thema’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 2020. Zoals overal, heeft ook bij ons de corona-

crisis een behoorlijke impact gehad op onze deelnemersaantallen: In totaal hebben zich 30 nieuwe 

werkzoekenden gemeld voor een regulier JobGroep of JobMaatje traject. 21 werkzoekenden hebben 

de JobGroep bijgewoond, 9 werkzoekenden hebben zich rechtstreeks gemeld voor begeleiding van 

een JobMaatje, zonder de JobGroep te volgen.  

 

Resultaat van de JobGroep 

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.  
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Toch levert deelname aan de JobGroep wel degelijk wat op! Bijvoorbeeld: het grootste deel van de 

deelnemers aan de JobGroep geeft aan het eind aan, dat ze zijn gegroeid in zelfvertrouwen, focus en 

motivatie. Ook hun sollicitatieskills zijn verbeterd, ze zijn beter in staat te netwerken en hebben meer 

inzicht in hun competenties. Daarnaast vinden mensen soms al een nieuwe baan tijdens het volgen 

van de JobGroep: van de 11 JobGroep deelnemers die in 2020 een baan gevonden hebben, waren er 

2 die deze baan al tijdens het volgen van de JobGroep gevonden hadden. Het geeft een boost om 

samen met gelijkgestemden aan de slag te gaan met alle elementen van het werk zoeken! 

JobMaatjes begeleiding in 2020 

Naast de JobGroep, of aanvullend er aan, is er individuele begeleiding door een getraind JobMaatje. In 

de moeilijke corona-tijden zijn onze vrijwillige JobMaatjes zo goed mogelijk doorgegaan met deze 

begeleiding, op diverse manieren (telefonisch, online meetings, maar ook wandelend in de natuur). 

JobMaatjes trajecten Start in 2019 Start in 2020 

Lopend in 2020: 41 
werkzoekenden 
gekoppeld 

15 26 

Baan gevonden in 2020 Ja Nee Ja Nee 

 11 4 12 14 

    Lopend in 2021 Gestopt* 

    11 3 
Van degenen die gestopt zijn, zijn er 2 gestopt omdat ze eerst meer vrijwilligerswerk willen gaan doen en 1 bleek 

een te grote afstand tot de arbeidsmarkt te hebben. 

In totaal hebben 23 werkzoekenden (11 die al waren gestart in 2019 en 12 uit 2020) in 2020 een baan 

gevonden, mede dankzij de inzet van Stichting JobHulp Culemborg! 

Naast het vinden van een baan zijn er nog meer positieve resultaten die deelnemers ervaren door het 

volgen van de JobGroep en/of begeleiding door een JobMaatje. Ook meer kwalitatieve resultaten als 

een verhoogd zelfvertrouwen, toegenomen focus en verbeterde sollicitatievaardigheden worden 

genoemd.  

Eén van de deelnemers, Angelique, heeft het mooi verwoord, in een interview dat 

ook in de Culemborgse Courant gepubliceerd is in 2020: 

“Mijn JobMaatje heeft mij de handvaten aangereikt die ik nodig 

had om ervoor te zorgen dat ik bij een sollicitatie eruit zou 

springen. Dit deed zij door te luisteren en een vertaalslag te 

maken, mij inzicht te geven en te motiveren als het even tegenzat 

en vooral door er altijd te zijn en een luisterend oor te bieden. 

Dankjewel JobHulp voor het fantastisch werk wat jullie doen!” 
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Deelnemers aantallen geanalyseerd 

In 2020 is er 3,5 keer een JobGroep georganiseerd, met in totaal 21 deelnemers. En 9 deelnemers 

hebben zich rechtstreeks voor een JobMaatje traject aangemeld. 

Overzicht Man / Vrouw:    Overzicht per leeftijdscategorie: 

   

Participatiestatus:  

Het grootste deel, 27 %, bestaat uit werkzoekenden in de WW, daarna volgen de mensen uit de 

bijstand of vergelijkbare uitkering (23% procent) en de herintreders met 20%. Een weergave op basis 

van participatiestatus van de werkzoekenden in 2020: 

  

Werving  

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

partnerorganisaties (zoals Elk Welzijn, buurtteams, UWV, WerkZaak Rivierenland) Twitter, Facebook, 

etc. De Culemborgse Courant is voor ons een heel belangrijk medium, maar toch ook de mond-tot-

mond reclame door voormalige deelnemers is heel waardevol en resulteert regelmatig in nieuwe 

aanmeldingen.  
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4. Stap in Vrijwilligerswerk 

Sinds 2017 geven we 2 of 3 keer per jaar het Stap in Vrijwilligerswerk (SIV) 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 o.a. 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 heeft ondertussen bewezen succesvol 

te zijn. 

In 2020 hebben we vanwege corona 2 keer het Stap in Vrijwilligerswerk programma kunnen 

organiseren, met in totaal 7 deelnemers. Deze deelnemers zijn in corona-tijd zeer moeilijk te bereiken 

en we hebben gemerkt dat ze zich echt isoleren uit angst en onzekerheid rondom de hele corona-

situatie. 

Wel hebben we deelnemers vanuit het SIV programma door kunnen zetten naar de nieuwe 

dienstverlening specifiek gericht op Nieuwkomers, waarmee ze hopelijk sneller de stap kunnen zetten 

naar betaald werk. Zie ook het volgende hoofdstuk. 

Daarnaast hebben we een deelnemer uit de groep van eind 2019 in 2020 verder begeleid in het 

opzetten van haar eigen intiatief, Soepje Desiré. Onder begeleiding van haar maatje van JobHulp heeft 

Desiré een succesvol intiatief opgericht, waarbij ze wekelijks soep kookt en (gratis) bezorgt onder 

gemiddeld 25 eenzame inwoners van Culemborg. De soep fungeert als een hart onder de riem voor de 

eenzame mensen en de bezorging is een klein contactmomentje. Desiré en haar team van vrijwilligers 

werken met hart en ziel aan de bereiding van de soep. Ter illustratie: de laatste 4 maanden van 2020 

zijn er ruim 800 kommen soep bezorgd! 

5. Pilot Nieuwkomers project 

Op basis van onze ervaringen met zowel het Stap in Vrijwilligerswerk programma als de JobGroep en 

JobMaatjes begeleiding, merkten we dat voor nieuwkomers de stap om door te stromen vanuit het 

Stap in Vrijwilligerswerk programma naar de andere dienstverlening te groot was. Het enige tijd doen 

van Vrijwilligerswerk helpt behoorlijk in het verbeteren van de Nederlandse taal, maar om ook echt de 

arbeidscultuur te begrijpen, en efficiënt te kunnen solliciteren, vergt nog een hele stap. Hierbij merkten 

we ook dat van de JobMaatjes veel intensievere begeleiding gevraagd werd, en daarnaast ook echt 

andere begeleiding, meer gericht op het helpen begrijpelijk maken van de verschillende culturen, maar 

ook zoeken naar het Nederlandse equivalent van hun opleiding en werkervaring in hun eigen land. Het 
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is moeilijk filteren op vacaturesites als de functiebenamingen, die wij hier hanteren, niet helder zijn, 

om maar een voorbeeld te noemen. 

Vandaar dat we in 2020 een pilot groep van 12 nieuwkomers hebben opgenomen in ons Nieuwkomers 

project, om op basis van de ervaringen met deze groep lessons learned op te stellen, de training voor 

onze vrijwilligers aan te passen danwel aan te vullen, om beter aan te sluiten aan de specifieke 

behoefte van deze doelgroep. Het Nieuwkomers project is mede mogelijk gemaakt door een financiële 

bijdrage uit het Coöperatief Stimuleringsfonds van Rabobank West-Betuwe. 

Onderstaand een overzicht van de resultaten van deze pilot. 

Deelnemer Leeftijds-
categorie 

Geslacht Afkomst Datum eerste 
kennismaking JobHulp 

Status anno dec. 2020 

1 30 – 40 Vrouw Montenegro Dec. 2019 Vaste baan (sinds feb. 2020) 

2 30 – 40  Man Syrië Juni 2019 Vaste baan (contract rond in april, 
start vanwege corona uitgesteld 
naar sept. 2020) 

3 30 – 40 Man Syrië Maart 2020 Leer/Werk traject (vanaf april 
2020, daarna halfjaarcontract, en 
in dec. 2020 jaarcontract!) 

4 30 – 40  Vrouw Syrië Maart 2020 Leer/Werk traject (sinds april 
2020) 

5 40 – 50  Man Syrië Juni 2019 Leer/Werk traject / proefplaatsing 
(sinds nov. 2020) 

6 40 – 50 Man Syrië Juni 2019 Leer/Werk traject (sinds dec. 
2020) 

7 30 – 40 Man Syrië Maart 2018 (als 
deelnemer Stap in 
Vrijwilligerswerk (in mei 
2020 opnieuw opgepakt 
met maatjes begeleiding) 

Ongoing – loopt verder in 2021 

8 30 – 40 Vrouw Venezuela Maart 2018 (als 
deelnemer Stap in 
Vrijwilligerswerk (in juli 
2020 opnieuw opgepakt 
met maatjes begeleiding) 

Ongoing – loopt verder in 2021 

9 30 – 40 Man Syrië Maart 2020 Ongoing – loopt verder in 2021 

10 30 – 40 Vrouw Indonesië Maart 2020 On hold, wellicht na corona in 2021 
opnieuw oppakken. 

11 40 – 50  Man Syrië Februari 2020 On hold, wellicht na corona in 2021 
opnieuw oppakken. 

12 30 – 40 Vrouw Marokko Januari 2020 On hold, wellicht na corona in 2021 
opnieuw oppakken. 

Conclusies 

We hebben, op basis van de ervaringen met de pilot groep, kunnen concluderen dat voor een aantal 

Nieuwkomers het reguliere programma al redelijk aansluit bij hun behoeften en mogelijkheden, dit 

geldt echter voor nog geen kwart van de Nieuwkomers. Bij deze mensen zien we een combinatie van 

factoren: ze zijn al wat langer in Nederland, spreken de taal beter en/of begrijpen de cultuur beter. 

Ook hebben deze Nieuwkomers al een hogere opleiding en werkervaring in eigen land opgedaan, wat 

bijdraagt aan hun kansen op de arbeidsmarkt hier. De wekelijkse begeleiding door een getraind 

JobMaatje lijkt voor hen voldoende te zijn, 2 van hen hebben reeds een baan gevonden die echt bij ze 
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past. Wel hebben ook deze JobMaatjes extra bagage nodig om de Nieuwkomers de begeleiding te 

geven die ze nodig hebben. 

We zien de grootste uitdagingen voor Nieuwkomers uit niet-Westerse landen als Syrië, Congo. We 

merken dat zij veel moeite hebben met de Nederlandse taal, zeker als ze in hun eigen land niet veel 

opleiding hebben genoten. De Nederlandse lessen zijn onvoldoende om ze voor te bereiden op het 

zoeken naar werk, het schrijven van brieven en het maken van een goede cv, laat staan het voeren van 

een sollicitatiegesprek op niveau. Hier spelen de JobMaatjes een zeer intensieve rol, door ze ook te 

helpen met de benodigde terminologie in hun vakgebied. 

 
Een nieuwkomer in gesprek met zijn JobMaatje. 

Ook de cultuurverschillen zijn groot, wat we met name terugzien in een te afwachtende houding, 

weinig initiatiefrijk, maar ook zichzelf onvoldoende kunnen profileren zoals hier gebruikelijk is. In 

tegenstelling tot veel andere culturen, is de Nederlandse cultuur behoorlijk direct, is het belangrijk om 

voor jezelf op te komen en jezelf en je kwaliteiten goed te laten zien. Ook pro-actief bellen n.a.v. een 

sollicitatie, er achter aan gaan als je geen antwoord met feedback krijgt, is voor hen zeer lastig;  in 

Nederland is dit bijna noodzakelijk als je solliciteert. Nieuwkomers hebben hulp nodig om de 

cultuurverschillen te begrijpen en mee leren omgaan. 

Voor deze laatste groep is een (extra) opleiding en/of een leer-werk traject vaak de beste oplossing. 

Mede dankzij intensieve samenwerking met onze partner Btechs, vanuit het programma Perspectief 

op Werk, is het gelukt om voor 4 Nieuwkomers een leer-werkplek te vinden en/of zijn ze toegelaten 

tot een opleiding bij een ROC of een ander opleidingsinstituut. Voor de JobMaatjes ligt hier een 

belangrijke taak in on-the-job coaching: ze volgen de Nieuwkomers nog een tijdje om te helpen met 

dingen bespreekbaar maken waar ze tegenaan lopen op de werkplek. We hebben regelmatig gezien 

dat er dingen gebeuren, waar ze zich niet goed bij voelen, en in plaats van dingen bespreekbaar te 

maken, is de eerste gedachte vaak om te stoppen. Maatjes kunnen helpen dit te voorkomen door e.e.a. 

eerst goed door te spreken met de Nieuwkomer, en eventueel de Nieuwkomer bij te staan in een 

gesprek met een werkgever. Dit heeft met name te maken met de (vaak grote) cultuurverschillen. 

In 2021 gaan we, op basis van de ervaringen en lessons learned uit 2020, doorpakken op dit 

onderwerp. We zijn al begonnen met het creëren van een aanvullende training voor de JobMaatjes die 

Nieuwkomers willen gaan begeleiden, en we passen het geleerde uit 2020 toe in de praktijk in 2021. 
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6. Eerste resultaten Impactmeting 2020 

In samenwerking met onderzoekers van Avance en de programmaleiders van het Meedoen 

programma van het OranjeFonds hebben we een Theory of Change, oftewel een Verandertheorie, 

gemaakt om inzichtelijk te maken wat de effecten zijn van onze activiteiten. Dit is het uitgangspunt 

voor de Impactmeting, om onze resultaten effectief te kunnen onderbouwen. Het geheel is te complex 

om hier op te nemen, hierbij een overzicht van het relevante deel voor JobGroep/JobMaatje. 

Hoofd effect 
(Resultaat) 

Deelnemers vinden passend 
(vrijwilligers)werk 

Deelnemers nemen ‘Actief’ deel aan de 
maatschappij 

Neveneffecten Deelnemers maken meer kans op de arbeidsdmarkt 

 Deelnemers zijn beter toegerust op het vinden van een baan 

 Deelnemers 
vergroten hun 

netwerk 

Deelnemers gaan van een passieve naar een 
actieve houding 

Deelnemers gaan met hun 
talenten en hun 

belemmeringen aan de gang 

 Deelnemers 
versterken elkaar 

in sollicitatie-
vaardigheden 

Deelnemers gaan meer in 
zichzelf geloven, krijgen 

meer zicht op hun kansen 
op de arbeidsmarkt. 

Verbeterde 
motivatie voor 

het zoeken 
naar werk 

Deelnemers krijgen meer 
inzicht in talenten en 

belemmeringen 

Outputs Peer-to-Peer 
contact 

Verbeterde 
sollicitatievaardigheden 

Persoonlijk 
zoekbeeld 
helderder 

Deelnemers voelen zich 
gezien en gehoord 

Activiteit JobGroep (8 bijeenkomsten voor 
werkzoekenden) 

JobMaatje (1-op-1 begeleiding voor 
werkzoekenden) 

Stakeholders Werkzoekenden 

Deze verandertheorie was input voor het definiëren van de JobHulp Meetlat; wat willen we bereiken, 

op welke competenties verwachten we dat werkzoekenden groeien, welke effecten zouden dan 

meetbaar moeten zijn en hoe? De resultaten gebruiken we enerzijds voor de verantwoording richting 

belanghebbenden, om de effecten van onze dienstverlening te kunnen onderbouwen. Anderzijds is dit 

waardevolle input voor ons als organisatie, om te kijken op welke gebieden we nog kunnen verbeteren, 

om meer effect te kunnen krijgen. Dit is een continu proces.  

De competenties waar we werkzoekenden zichzelf op laten scoren met een cijfer tussen 1 (helemaal 

niet) tot 10 (helemaal), zijn de volgende: 

1. Zelfvertrouwen   2.   Inzicht in competenties  3.   Focus 

4. Netwerken   5.   Sollicitatieskills   6.   Motivatie 

Het gemiddelde percentage dat aangeeft gegroeid te zijn in deze competenties, dankzij onze 

dienstverlening, is per competentie als volgt: 

1. Zelfvertrouwen: 65% 

2. Inzicht in Competenties: 68% 

3. Focus: 65% 

4. Netwerken: 53% 

5. Sollicitatieskills: 67% 

6. Motivatie: 55% 

JM Deelnemer: “Ik heb werk gevonden! 

En ik heb ontdekt waar ik voor sta en wat 

ik belangrijk vind. Bewustwording, de 

energie gaat weer stromen. De oefeningen 

hebben me zelfvertrouwen gegeven.” 
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Voor onze eigen, interne ontwikkeling, stellen we bij de afsluiting van het traject als eerste de open 

vraag: “Wat is er voor jou veranderd door het volgen van de JobGroep / de begeleiding van een 

JobMaatje (dit kan positief of negatief zijn)?”  

Hier halen we niet alleen mooie quotes uit,  

maar ook input ten aanzien van onze impact  

en (soms) input ter verbetering. 

We zien op sommige gebieden aanzienlijke verschillen tussen de deelnemers aan de JobGroep en 

degenen die individueel begeleid zijn door een JobMaatje. Dit is logisch, gezien de zeer intensieve 

begeleiding door een Maatje, tegenover de 8 groepsbijeenkomsten voor de JobGroep. Maar het kan 

ook aanleiding zijn om bepaalde onderwerpen verder uit te diepen tijdens de JobGroep training. Het 

blijft interessant om deze data verder te analyseren en te kijken hoe deelnemers onze dienstverlening 

ervaren. De input gebruiken we om de dienstverlening te onderbouwen, aan te scherpen, bij te stellen 

waar nodig, om zo de gewenste resultaten te (blijven) behalen. 

We zijn trots op onze resultaten en dat onze aannames t.a.v. de competenties en onze impact daarop 

zijn bevestigd door de input van de deelnemers.  

7. 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 grote toegevoegde waarde voor de 

werkzoekende. Of het nu gaat om de 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 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 Culemborg 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. Tijdens 

het uitoefenen van hun vrijwilligerstaak kunnen ze, voor vragen of coaching, altijd terecht bij de 

coördinator.  

In 2020 hebben we een vrijwilligersvragenlijst opgesteld en verspreid, om de vrijwilligers te 

ondervragen naar hun betrokkenheid en ervaring bij JobHulp en de waarde die zij hechten aan de 

JG Deelnemer: “Ik ben uit de 

passiviteit gekomen, heb meer 

duidelijkheid in wat ik wil….” 

 

Vrijwilliger: “Bijzonder om met 

mensen een poosje op te trekken, een 

inkijkje in hun leven en hun wensen 

te krijgen en samen te proberen de 

doelen te realiseren.” 

ik wil….” 
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diverse invullingen van de maatjesavonden. Ook op het vlak van vrijwilligersbeleid willen we namelijk 

blijven groeien en ontwikkelen, en we willen graag leren van de ervaringen van onze vrijwilligers. 

Kwantitatieve beschrijving 

In 2020 hadden we 34 actieve vrijwilligers: 

➢ 4 bestuursleden 

➢ 4 SIV Maatjes 

➢ 26 JobMaatjes 

 
Om de maatjes betrokken te houden bij onze organisatie, om van elkaar te leren en ontmoeting te 

faciliteren zijn er om de 5 à 6 weken maatjesavonden. In 2020 hebben we deze grotendeels online 

moeten houden, wat niet voor iedere vrijwilliger te doen was. Het is toch gelukt om deze avonden in 

te richten voor o.a. intervisie-doeleinden, training en het uitwisselen van ervaringen. De meer sociale 

activiteiten die we ieder jaar in de zomer en soms rond kerst organiseren, konden helaas vanwege 

corona niet doorgaan. Wel hebben we de vrijwilligers regelmatig een hart onder de riem gestoken in 

de vorm van een presentje bij het 5-jarig bestaan van Stichting JobHulp Culemborg in april 2020, en 

hebben we rond kerst een kleinigheidje bij iedereen langsgebracht. Wij vinden het heel belangrijk om 

onze waardering te blijven uiten richten de vele vrijwilligers die hun tijd inzetten voor onze stichting. 

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. 

8. Verduurzaming 

Stichting JobHulp Culemborg heeft, naast de focus op de training en maatjesbegeleiding voor 

werkzoekenden, ook veel aandacht voor het professionaliseren van de eigen organisatie. Het 

structureel inzetten van de impactmeting, die we in 2020 aangescherpt hebben, is hier een 

voorbeeld van. En, zoals hierboven al beschreven, we zijn bezig met het profesionneler vormgeven 

van het vrijwilligersbeleid, waarbij we een vrijwilligerscontract hebben opgesteld. Daarnaast hebben 

we onze vrijwilligers bevraagd middels een vragenlijst, om te onderzoeken wat voor de vrijwilligers 

belangrijke redenen zijn om bij ons vrijwilliger te zijn, en wat we nog kunnen verbeteren. 

Een andere belangrijke peiler is de financiële verduurzaming, waarbij we ons richten op het 

versterken van de samenwerkingsstrategie met relevante partijen als Gemeente Culemborg, UWV, 

WerkZaak Rivierenland. Bij het UWV zijn we in afwachting van de uitkomst van onze aanvraag tot 

reïntegratiepartnerschap, waar een verdienmodel bij komt kijken per casus. Daarnaast zijn we in 

2020 gestart met een samenwerking met Btechs, in het kader van het project Perspectief op Werk, 

waarbij mensen op weg geholpen worden richting een leer/werkplek of een oriëntatiestage, om een 
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beter beeld te krijgen van welk werk ze zouden willen gaan doen, en de bijbehorende eisen. Btechs 

heeft een netwerk onder bedrijven, wij begeleiden en coachen de werkzoekenden, van te voren bij 

het maken van keuzes, en ‘on-the-job’, als ze een traject gestart zijn. Dit is betaalde dienstverlening. 

9. Leerpunten en aanbevelingen 

➢ In 2020 hebben we belangrijke stappen gezet in het formaliseren van de samenwerking met 

het UWV. We hebben nog geen uitsluitsel omtrent onze aanvraag, maar de eerste feedback 

was positief. Dit is een belangrijke stap naar een meer duurzaam verdienmodel. 

➢ De binding van vrijwilligers blijft een continu aandachtspunt, en de input op de 

vrijwilligersvragenlijst helpt ons te bepalen wat onze vrijwilligers echt belangrijk vinden. 

Daarnaast zijn we bezig met een vrijwilligerscontract, wat we komend jaar willen gaan 

inzetten, om bepaalde afspraken te formaliseren. Gelukkig hebben we veel betrokken 

vrijwilligers, er zijn zelfs vrijwilligers die al sinds de oprichting in 2015 actief zijn als JobMaatje! 

➢ Werving van deelnemers vraagt ook continu aandacht. De Culemborgse Courant is een 

belangrijk medium in deze, ook de reguliere Social Media kanalen zetten we in, maar in 2020 

is het ons niet gelukt om de groepstrainingen vol te krijgen. Dit is grotendeels aan corona toe 

te schrijven, maar aangezien we in 2021 nog steeds met corona te maken hebben, moeten we 

alert blijven op mogelijkheden om onze dienstverlening onder de aandacht van onze diverse 

doelgroepen te blijven brengen. Onze ambitie voor 2021 is dat onze groepsbijeenkomsten 

iedere keer vol zitten. 

➢ In 2020 hebben we een belangrijke stap gezet met het meten van onze impact. Hiermee gaan 

we in 2021, in iets aangepaste vorm gezien de lessons learned van de eerste resultaten, 

structureel verder. De impactmeting helpt ons in onze verantwoording naar diverse partijen, 

maar dient ook als input om onze eigen dienstverlening tegen het licht te houden en te 

verbeteren, waar mogelijk. We zijn en blijven een lerende organisatie 

➢ Ook hebben we ambities t.a.v. het meer betrekken van het lokale bedrijfsleven bij onze 

dienstverlening. We hadden in 2019 een bedrijvenplan opgesteld, waarmee we in 2020 de 

boer op wilden om bedrijven pro-actief te gaan benaderen. Helaas heeft corona dit aanzienlijk 

vertraagd, maar het blijft een belangrijk punt van aandacht, ook in 2021. 

➢ Het jaar 2020 was ook een jaar waarin we hebben deelgenomen in het programma Perspectief 

op Werk, als partner van de organisatie Btechs, die een schakel is tussen mensen met een 

afstand tot de arbeidsmarkt en bedrijven, voor leer/werkplekken of oriëntatiestages. Onze 

coaching van de mensen werkt aanvullend, en we hebben in 2020 gezien dat de samenwerking 

prettig en succesvol is. Dit gaan we in 2021 dan ook vervolgen. 

➢ Financiële verduurzaming blijft een uitdaging, omdat we als Stichting natuurlijk in eerste plaats 

gericht zijn op het helpen van onze doelgroep. Wel moeten we blijven onderzoeken welke 

financieringsmogelijkheden er zijn, aansluitend op onze missie, zodat we ook op de lange 

termijn kunnen blijven bestaan. Dit blijft in 2021 een punt van aandacht, waarbij we zeker ook 

gebruik blijven maken van de expertise binnen het OranjeFonds, in het laatste jaar van het 

Meedoen programma. 
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10. Samenvattend 

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

Vrijwilligerswerk traject met de betrokken SIV-maatjes. Ook het pilotproject met Nieuwkomers heeft 

al concrete resultaten opgeleverd, en voldoende input om de dienst te gaan formaliseren met 

aanvullende training voor de vrijwilligers die met deze doelgroep willen gaan werken. Zo blijven we 

vernieuwen en doorontwikkelen, om onze doelgroep te kunnen blijven ondersteunen en op weg te 

helpen richting een nieuwe, passende, baan.  

Daarnaast zijn we ook intern als organisatie aan het ontwikkelen, enerzijds naar een meer duurzaam 

financieringsmodel, anderzijds met impactmeting en een professioneler vrijwilligersbeleid. We zijn 

altijd in beweging, soms gedwongen, aangezien we door corona onze trainingen hebben moeten 

aanpassen om geschikt te maken voor een online setting, maar grotendeels vrijwillig vanuit de ambitie 

om werkzoekenden uit alle lagen van de maatschappij zo goed mogelijk verder te kunnen helpen op 

weg naar werk. Een stabiele, interne organisatie en professionele tools voor het meten van impact, 

een bedrijvenplan en een geformaliseerd vrijwilligersbeleid dragen allemaal bij aan deze ambitie. 

Dit kunnen we niet doen zonder de steun van de diverse fondsen en partijen, die ons in 2020 wederom 

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

te blijven verzorgen. Grote dank voor alle partijen die ons gesteund hebben in 2020! 


