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Algemeen jaarverslag 

1. Inleiding 

We begonnen het jaar 2021 in een lockdown, maar merkten wel meteen dat mensen weer wat vooruit 

gingen kijken. We hadden voor de eerste JobGroep in 2021 al meteen dusdanig veel aanmeldingen van 

werkzoekenden, dat we deze moesten opsplitsen in twee groepen, en hebben we deze JobGroep 

geheel online gegeven. Met de toch wat teleurstellende aantallen van 2020 was dit een goed begin. 

Natuurlijk merkten we ook in 2021 de gevolgen van corona, maar dit keer met name op de doelgroep 

Nieuwkomers. Ons programma Stap in Vrijwilligerswerk heeft voor de zomer niet plaats kunnen 

vinden, vanwege de lange lockdown begin van het jaar en de onzekerheid in die eerste maanden van 

2021. Deze doelgroep ervaart extra de stress, onzekerheid en angst rondom corona, en we hebben 

gezien in 2021 dat ze zich terugtrekken uit de maatschappij. Hierdoor hebben wij minder mensen uit 

deze doelgroep ontmoet en kunnen helpen.   

Verder hebben we natuurlijk ook in 2021 niet stilgezeten. We hebben de dienstverlening voor 

Nieuwkomers voortgezet, en verdiept, met een training voor de betrokken JobMaatjes. De lessons 

learned van de pilot Nieuwkomers uit 2020 in de praktijk gebracht, en weer nieuwe lessen geleerd bij 

de vervolg-pilot in 2021. Weliswaar hadden we minder nieuwe aanmeldingen uit deze doelgroep, waar 

we in 2022 weer op in gaan zetten, maar we hebben oude contacten nieuw leven ingeblazen en door 

kunnen pakken op bestaande contacten. 

Daarnaast blijven we focussen op het meten van onze impact, extern onder de deelnemers, maar ook 

intern hebben we diepte-interviews gehouden onder een aantal van onze vrijwilligers, over hun 

vrijwilligerswerk bij JobHulp Culemborg, aanbevelingen en aandachtspunten. Dit ook uit het oogpunt 

van professionalisering van ons vrijwilligersbeleid. En in het kader daarvan hebben we ook een 

vrijwilligersovereenkomst opgesteld. Tevens zijn we qua verduurzaming verder gekomen; we zijn nu 

officieel re-integratie partner van het UWV, en het eerste, betaalde Werk-Fit traject is gestart. Tevens 

hebben we in gesprekken met Gemeente Culemborg een hogere, structurele subsidie weten af te 

spreken. 

In dit verslag vindt u een weergave van de inspanningen, resultaten en leerpunten in het kalenderjaar 

2021. 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 blijven 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 2021 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, sinds juli 2021 is zij bij 

de stichting in dienst gekomen. 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 gewaardeerde partners die het mogelijk maken dat we kunnen bestaan. Maar 

ook KNR-PIN en Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe hebben een belangrijke bijdrage geleverd in het 

versterken van onze dienstverlening richting Nieuwkomers, en ELK Welzijn/Leerhuis Culemborg is een 

belangrijke samenwerkingspartner.  

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 2021: JobGroep en JobMaatjes 

Sinds de start in 2014 zijn er 31 JobGroep series geweest, en is de 32ste eind november 2021 van start 

gegaan, die eind januari 2022 afloopt. Daarnaast bieden we ook individuele begeleiding door de inzet 

van een JobMaatje, vaak na afloop van de JobGroep, maar voor een aantal ook direct, wat ons brengt 

tot een totaal aantal deelnemers aan JobGroep en/of JobMaatje dienstverlening vanaf 2014 op 330 

deelnemers. Hieronder zoomen we in op de aantallen specifiek voor het jaar 2021. 

JobGroep in 2021 

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

thema’s aan bod komen. De eerste 4 bijeenkomsten zijn meer ‘intern’ gericht, de deelnemers 

onderzoeken wat belangrijk voor ze is, welke eventuele belemmeringen/belemmerende gedachten 

hen in de weg zitten, en ook wat nu eigenlijk hun talenten zijn. Kortom ‘Wie ben ik’? 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? Hierbij komt o.a. het netwerken aan bod, wordt geoefend met solliciteren en 

jezelf presenteren (hoe kom ik over?). 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. Sommige werkzoekenden vinden al tijdens of 

kort na het beëindigen van de JobGroep een betaalde baan.  

Waar de corona-crisis in 2020 een behoorlijke impact heeft gehad op onze deelnemersaantallen 

(‘slechts’ 30 nieuwe werkzoekenden hadden zich aangemeld in 2020), zien we in 2021 weer een 

behoorlijke toename, ondanks corona.  

We begonnen het jaar zelfs met twee 

groepen parallel (Culemborg 28 en 

Culemborg 29) vanwege het grote 

aantal aanmeldingen begin 2021. In 

totaal hebben 61 nieuwe 

werkzoekenden zich in 2021 

aangemeld voor een JobGroep of 

JobMaatje traject, waarvan 44 

werkzoekenden de JobGroep gevolgd 

hebben en 17 werkzoekenden zich 

rechtstreeks gemeld hebben 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 heeft 52% al in hetzelfde jaar een baan 

gevonden, waarvan ongeveer de helft deze 

al vond tijdens het volgen van de JobGroep!  

Daarnaast levert de JobGroep ook op 

andere belangrijke aspecten veel op voor de 

deelnemers. Uit de resultaten van onze 

impactmeting blijkt namelijk dat mensen 

ook groeien in zelfvertrouwen, hun 

sollicitatieskills verbeteren, meer inzicht 

krijgen in hun competenties en ook beter 

gaan netwerken. 

 

Een paar uitspraken van deelnemers: 

 “Het gevoel dat ik niet alleen sta, en dat er zo veel 

mensen in een vergelijkbare situatie verkeren als ik, was 

een hart onder de riem. Ik ben niet meer onzeker om te 

'Zoomen'. De sessies hebben me zelfvertrouwen en inzicht 

gegeven in mijn kwaliteiten, en bovenal, dat ik op mijn 

gevoel kan vertrouwen.”  

“De inhoud en de hele ervaring hebben mijn 

verwachtingen ruimschoots overtroffen. Ik zou me nooit 

gemotiveerd en gefocust genoeg hebben gevoeld om te 

solliciteren naar die baan zonder de cursus en de steun 

die ik daar kreeg van jullie en de andere deelnemers.” 

“Inzicht gekregen in mijn vaardigheden en kwaliteiten, 

mijn belemmeringen. Het kort en bondig presenteren in 

CV, sollicitatiebrieven en persoonlijke presentatie.” 

 

 

JobMaatjes begeleiding in 2021 

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/ 2020 Start in 2021 

Lopend in 2021: 46 
 werkzoekenden gekoppeld 

21 25 

Baan gevonden in 2021 Ja Nee* Ja Nee 

 14 7 10 15 

  Lopend in 2022  Lopend in 2022 

  3  13 
*Van degenen die uit 2019/2020 geen baan gevonden hebben, zijn er 4 afgerond omdat de afstand tot de 

arbeidsmarkt te groot was en er diverse problematieken speelden, 3 zijn nog lopend in 2022. 
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In totaal hebben 24 werkzoekenden, die door een JobMaatje begeleid zijn, in 2021 een baan 

gevonden! 

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 heeft als volgt verwoord wat het JobMaatje voor haar betekend heeft: 

“Het JobMaatje heeft mij gesteund en geholpen op het moment dat ik door de bomen het 

bos niet meer zag. Ze stond mij bij op moeilijke momenten, hielp mij inzien dat er te veel 

van mij gevraagd werd en dat ik niet op de goede plek zat. Ze dacht mee met het loskomen 

van een baan die niet goed voor mij bleek te zijn…  

Ze was mijn maatje bij het rouwen en daarna het terugvinden van mijn werkwaarden en 

eigenwaarde. We probeerden samen te ontdekken waar de angel zat. Ze hielp mij focussen 

en weer zien wat ik kan en wat goed voor mij is op werkgebied. Ik stond er niet alleen voor. 

Dat was enorm veel waard.” 

Deelnemers aantallen geanalyseerd 

In 2021 is er 4,5 keer een JobGroep georganiseerd, met in totaal 44 deelnemers.  

Overzicht Man / Vrouw:    Overzicht per leeftijdscategorie: 

   

Opvallend hierbij is, dat in vergelijking met voorgaande jaren, het aandeel mannen geleidelijk aan 

toeneemt tot ruim 40%.  

Daarnaast is het ook interessant om te zien dat het aandeel 50-plus werkzoekenden steeds groter 

wordt, ondertussen 59% van onze deelnemers is 50-plus (45% 50-60 jaar, 14% 60-plus). Deze 

doelgroep ervaart aanzienlijke uitdagingen als het gaat om het vinden van een nieuwe baan. 
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Participatiestatus:  

Het grootste deel, 75 %, bestaat uit 

werkzoekenden in de WW, we zien hier 

een enorme toename. Voorgaande jaren 

was dit aandeel ruim 25%. Nu, wellicht ook 

door de corona-crisis  waardoor meer 

mensen in de WW beland zijn, is het aantal 

gestegen naar 75%! Ook kan onze 

toegenomen naamsbekendheid bij het 

UWV er aan bijgedragen hebben dat 

mensen eerder zijn gewezen op onze 

dienstverlening. Het is hoe dan ook een 

opvallende toename. 

 

Dankzij de vergrote aanvoer van 

werkzoekenden in de WW, vanuit het 

UWV, regio Rivierenland, komen er steeds 

meer werkzoekenden van buiten 

Culemborg naar onze JobGroep en 

JobMaatjes voor ondersteuning. Het is 

goed om te zien dat we regionaal in 

bekendheid groeien, omdat ook deze 

mensen extra ondersteuning kunnen 

gebruiken in het zoeken naar werk.  

Desondanks is 59% van de deelnemers  in 2021 afkomstig uit Culemborg, mede dankzij onze lokale 

naamsbekendheid, publicatie in Het Kontakt, inzet van ons lokale netwerk en dergelijke. Dankzij de 

extra impuls van Gemeente Culemborg hebben we deze Culemborgers kunnen helpen en pro-actief 

begeleiding van een JobMaatje kunnen aanbieden. Ook zetten we vaak JobMaatjes in bij 

werkzoekenden waarbij meer complexiteit speelt; niet alleen het zoeken naar werk, maar ook het 

herstellen van (soms zware) burn-out, operaties, schuldenproblematiek of bijvoorbeeld mensen met 

autisme, vergen meer intensieve, individuele begeleiding op maat. We komen soms echt schrijnende 

cases tegen, waarbij de begeleiding van een JobMaatje zo veel meer betekent dan alleen 

ondersteuning in het vinden van werk. Gezien en gehoord worden is niet vanzelfsprekend in de huidige 

maatschappij, wij zijn dankbaar dat we hierin van betekenis kunnen zijn voor de mensen die dat 

kunnen gebruiken. 

Werving  

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

partnerorganisaties (zoals UWV, Elk Welzijn, buurtteams), Twitter, LinkedIn, Facebook, etc. De 

Culemborgse Courant / Het Kontakt 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. En onze jaarlijkse Dag van de Werkzoekende leidt ieder jaar weer tot nieuwe 

aanmeldingen, zowel voor de JobGroep als voor een JobMaatje. 
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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 mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Hieronder vallen zowel Nederlanders die 

soms vrijgesteld zijn van werken, maar wel willen (of moeten) participeren, als Nieuwkomers die net 

in Nederland zijn en vanwege taal (nog) niet volwaardig kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt. 

Doelstelling van de training is om deelnemers te helpen een stap te zetten naar vrijwilligerswerk, om 

daarmee hun participatie in 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. 

We hebben gemerkt dat bij deze doelgroep de angst voor corona er behoorlijk in zit, waardoor deze 

mensen nog meer in een isolement zitten dan ‘reguliere’ werkzoekenden. Ook gezien de verschillende 

lockdowns in 2021, is het helaas niet goed gelukt om deze training dit jaar te organiseren. We zijn pas 

na de zomer gestart met werving, en hadden een groep van 6 deelnemers verzameld, maar wegens 

verschillende omstandigheden en herhaaldelijke uitval van deelnemers, hebben we de training 

halverwege moeten stopzetten. Wel laten we de deelnemers niet los; ze zijn/worden gekoppeld aan 

een Maatje om op individuele basis ondersteuning op maat te krijgen in het bijspijkeren van het 

Nederlands en de stap te maken naar passend vrijwilligerswerk. 

5. Vervolg Nieuwkomers project 

In 2020 jaar zijn we gestart met een pilot om Nieuwkomers beter te kunnen ondersteunen in hun 

zoektocht naar betaald werk. Onze ervaring was, dat we ze prima op weg konden helpen richting 

vrijwilligerswerk, maar dat de stap naar de arbeidsmarkt dan nog steeds te groot is. Ze hebben meer 

intensieve begeleiding nodig, ook t.a.v. het verbeteren van de Nederlandse taal, om effectief werk te 

kunnen zoeken, te kunnen solliciteren en zichzelf te kunnen presenteren.  

Op basis van de pilot in 2020 hebben we een vervolgproject gedefinieerd, om de lessons learned van 

de pilot in de praktijk te gaan brengen, onze vrijwilligers additioneel te trainen en verdere stappen te 

zetten met de deelnemers. Dit vervolgproject is mede mogelijk gemaakt door de “Solidariteitsbijdrage 

van de gezamenlijke religieuzen in Nederland via KNR - Projecten in Nederland (PIN)” en ondersteuning 

vanuit Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe. 

Een eerste resultaat is dat we een nieuwe training 

hebben ontwikkeld voor onze eigen vrijwilligers, 

met meer focus op de verschillen in cultuur en hoe 

daarmee om te gaan. In mei en juni 2021 zijn, in 

twee dagdelen, zes vrijwilligers, die met 

Nieuwkomers werken, aanvullend getraind.  

Ook zijn er uit die sessies een aantal aanbevelingen gekomen om komend jaar op door te pakken, zoals 

het organiseren van uitwisselingssessies met Nieuwkomers, en het aantrekken van Nieuwkomers als 

Maatjes en/of sleutelfiguur bij JobHulp, om vanuit hun rol als ervaringsdeskundige nog beter aan te 

kunnen sluiten bij de specifieke behoeften van deze doelgroep.  
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Daarnaast zijn we met elf Nieuwkomers aan de slag gegaan in 2021, een aantal die we al langer kennen, 

maar waarmee we het contact geintensiveerd hebben, omdat ze ondertussen beter Nederlands 

spreken en toe waren aan een volgende stap. 

De volgende resultaten zijn bereikt bij deze groep van elf deelnemers: 

➢ Vier hebben passend vrijwilligerswerk gevonden,  

➢ Twee zijn in aanloop voor een opleiding/leerbaan,  

➢ Eén is in september gestart met een BBL-opleiding, 

➢ Eén is aan betaald werk geholpen.  

➢ Eén is ongoing, bezig met Nederlands leren en ze zal in 2022 gekoppeld worden aan een 

getraind Nieuwkomers JobMaatje om de zoektocht naar werk te intensiveren.  

➢ Bij één dame is geconstateerd dat ze taalondersteuning nodig heeft, maar met name gericht 

op het verminderen van eenzaamheid. De stap naar vrijwilligerswerk of verder zien we bij 

haar op dit moment nog niet als een reële optie.  

➢ Een ander traject is stopgezet vanwege verschillende factoren. 

Ook hebben we opnieuw lessons learned gedefinieerd n.a.v. deze tweede pilot, waarbij met name de 

rol van sleutelfiguur gedefinieerd en ingevuld gaat worden in 2022, we de deelnemers aan de training 

gaan uitnodigen voor een sparringsessie met deze sleutelfiguren / mensen uit de doelgroep, en we ons 

gaan focussen op het herbetrekken van Nieuwkomers bij onze dienstverlening, na corona, gezien hun 

toegenomen isolement. 

6. Dag van de Werkzoekende 2021 

Op 19 november 2021 hebben we de derde Dag van de Werkzoekende gehad, met als centrale 

thema ‘Laat JEZELF zien’! Vanwege corona hadden we een iets kleinere opzet, met iets minder 

aanmeldingen dan de voorgaande edities in 2019 en 2018, maar alsnog kijken we terug op een 

succesvolle, geslaagde dag. Met als concreet resultaat 3 matches met de deelnemende bedrijven! 

Het programma begon met een opening door Jolanda Althuis en korte interviews met deelnemers en 

vrijwilligers. Vervolgens had de burgemeester van Culemborg, Gerdo van Grootheest, als 

hoofdspreker, een inspirerende boodschap aansluitend bij het thema ‘Laat JEZELF zien’, wat veel 

positieve reacties uit de zaal opleverde. Daarnaast hadden we een parallel programma met diverse 

workshops en een bedrijvenmarkt, waar uiteindelijk vertegenwoordigers van acht bedrijven 

aanwezig waren, met in totaal wel 35 vacatures! De ruim 40 aanwezige werkzoekenden maakten 

dankbaar gebruik van de gelegenheid om laagdrempelig met een werkgever in gesprek te gaan, en 

drie mensen hebben daadwerkelijk een baan gevonden! 
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7. Resultaten Impactmeting 2021 

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.  

Hoofd effect 
(Resultaat) 

Deelnemers vinden passend 
(vrijwilligers)werk 

Deelnemers nemen ‘Actief’ deel aan de 
maatschappij 

Neveneffecten Deelnemers maken meer kans op de arbeidsmarkt 

 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 slag 

 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 
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Dit is het uitgangspunt voor de Impactmeting, om onze resultaten effectief te kunnen onderbouwen. 

Het geheel is te complex om hier op te nemen, hierboven een overzicht van het relevante deel voor 

JobGroep/JobMaatje. 

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: 68% 

2. Inzicht in Competenties: 64% 

3. Focus: 64% 

4. Netwerken: 55% 

5. Sollicitatieskills: 72% 

6. Motivatie: 53% 

 

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. 

Nieuw in de vragenlijsten van 2021 is de vraag of deelnemers zich gehoord/gezien voelen tijdens de 

JobGroep of het traject met het JobMaatje. Deze vraag is door iedereen bevestigend beantwoord; van 

de 57 deelnemers die deze vraag beantwoord hebben, hebben er 56 ‘Zeker wel’ geantwoord, en 1 

deelnemer gaf aan zich ‘Een beetje’ gehoord en gezien te hebben gevoeld. Een mooie bevestiging van 

één van onze belangrijkste waarden.  

Nu we wat meer respons hebben op de impactmeting, zien we eigenlijk geen hele grote verschillen 

tussen de deelnemers aan de JobGroep en degenen die door een JobMaatje (verder) begeleid zijn. Het 

overall beeld is redelijk vergelijkbaar, behalve bij het Netwerken: daarbij zien we wel een verschil, 

namelijk bij de JobGroep deelnemers geeft 67% zichzelf een hoger cijfer (oftewel vooruitgang op de 

JG Deelnemer: “Meer zelfverzekerd 

geworden. Positief denken en open 

voor nieuwe mogelijkheden.” 

 

JM Deelnemer: “Zelfvertrouwen gekregen. Ik 

was wel onzeker. Mijn JobMaatje wist mij goed 

te coachen, had tijd voor mij. Ik heb nu een baan, 

zit op mijn plek, ik ben op alle fronten vooruit 

gegaan. Niet-helpende gedachten leren 

omzetten naar helpende gedachten..” 
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competentie Netwerken), tegenover 43% bij degenen die door een JobMaatje begeleid zijn. We 

hebben dit onderwerp in 2021 reeds een keer extra behandeld bij een van de maatjesavonden, maar 

wellicht heeft dit nog meer aandacht nodig, zeker gezien het belang van Netwerken op de huidige 

arbeidsmarkt. Ook op de andere onderwerpen blijven we gespitst op verbetermogelijkheden en 

kansen om onze dienstverlening verder te ontwikkelen. 

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.  

8. 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). Zes van de getrainde JobMaatjes zijn in 2021 

additioneel getraind om ook voor de doelgroep Nieuwkomers goed hun rol te kunnen vervullen. 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, maar zeer waardevol. 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, voor JobMaatjes die Nieuwkomers begeleiden aangevuld met 

een training van 2 dagdelen. 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. 

T.a.v. het vrijwilligersbeleid zijn er in 2021 ook belangrijke stappen 

gezet ter verdere professionalisering. Naast de (meer kwantitatieve) 

vrijwilligersvragenlijst die we in 2020 hebben laten invullen, om te 

leren hoe onze vrijwilligers het ervaren om bij ons vrijwilliger te zijn, 

hebben we in 2021 bij vijf deelnemers een diepteinterview afgenomen 

om hier nog dieper op in te kunnen gaan. Hiermee hebben we een nog 

beter beeld gekregen van wat onze vrijwilligers goed, prettig en nuttig 

vinden binnen onze manier van werken, en wat er eventueel beter kan, 

bijvoorbeeld tips voor de invulling van de maatjesavonden.  

Vrijwilliger: “Ik vind het mijn plicht om andere 
mensen te helpen, zelfs mijn roeping, het geeft 
energie. Om soms door simpele tips mensen te 
kunnen helpen. Soms speelt onzekerheid ook 
een rol, daar besteed ik ook aandacht aan: het 
is fantastisch om iemand te zien groeien.” 



 

13 Jaarverslag 2021 - Stichting JobHulp Culemborg  

 

Een andere belangrijke stap die we gezet hebben, is dat we een vrijwilligers-overeenkomst hebben 

opgesteld. Begin 2022 wordt deze onder de vrijwilligers verspreid ter accordering en ondertekening, 

om de rechten, plichten en verwachtingen wederzijds te bevestigen. 

Kwantitatieve beschrijving 

In 2021 hadden we 35 actieve vrijwilligers: 

➢ 4 bestuursleden  

➢ 4 SIV Maatjes  

➢ 27 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. Ook in 2021 hebben we deze, vanwege de 

corona-maatregelen, een paar keer online moeten houden. Maar gelukkig konden we toch ook weer 

een paar keer fysiek bij elkaar komen. Tijdens de maatjesavonden zijn verschillende onderwerpen aan 

bod gekomen, zoals ‘Hoe help ik mijn werkzoekende in het Netwerken?’, ‘Het belang van de eigen 

regie bij je werkzoekende benadrukken’, en er is ook concreet geoefend met bijv. Luistervaardigheden. 

Voor de meer sociale binding, en als bedankje richting onze vrijwilligers, hebben we in juli een etentje 

georganiseerd, wat ook heel positief werd ontvangen, en verzorgden we rond kerst een kleinigheidje 

als teken van onze waardering voor hun vrijwillige inzet. Onze vrijwilligers zijn goud waard! 

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/Het Kontakt. 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 Corona hierin niet helpend is, en het wel continu aandacht vraagt. 
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9. 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 beschreven, we zijn bezig met het professioneler vormgeven van 

het vrijwilligersbeleid, waarbij we een vrijwilligersovereenkomst hebben opgesteld. En we hebben 

een aantal vrijwilligers bevraagd middels aanvullende diepteinterviews, 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 en het 

UWV. 

➢ Gemeente Culemborg is al jaren een zeer gewaardeerde partner en subsidieverstrekker, in 

2021 hebben we extra subsidie toegekend gekregen om meer werkzoekenden te kunnen 

helpen die last hebben gehad van de gevolgen van de corona pandemie. 

➢ Bij het UWV hebben we in maart 2021 bevestigd gekregen dat we zijn aangenomen als 

reïntegratiepartner voor mensen die Werk-Fit moeten worden, meestal na uitval door ziekte 

o.i.d., waar een verdienmodel bij komt kijken per casus. In november 2021 zijn we gestart 

met onze eerste, betaalde, casus in dit kader. 

➢ Bij WerkZaak Rivierenland hebben we ook een verdienmodel afgesproken, hoewel daar 

verder niet actief klanten voor naar ons doorgestuurd worden. Wel is er een enkele casus 

doorgestuurd in 2021, waarvoor we een betaald traject hebben uitgevoerd.  

➢ Daarnaast zijn we in 2020 gestart met 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 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 en dit liep door tot 

oktober 2021. Voor 2022 werken we samen aan een vervolg hierop en wordt er gewerkt aan 

een aanvraag bij het GAK. 

Op deze manier proberen we via verschillende peilers inkomsten te genereren, zodat we uiteindelijk 

op een mix-model qua financiering uitkomen. In 2021 hebben we extra subsidie ontvangen vanuit de 

“Solidariteitsbijdrage van de gezamenlijke religieuzen in Nederland via KNR - Projecten in Nederland 

(PIN)” en ondersteuning vanuit Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe, specifiek voor ons Nieuwkomers 

project. Daarnaast is Gemeente Culemborg onze vaste subsidie-partner, en hebben we nog inkomsten 

vanuit het Meedoen project van het OranjeFonds, wat in 2022 zal aflopen. 
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10. Leerpunten en aanbevelingen 

➢ We zijn nu bezig met onze eerste, betaalde casus als reintegratiepartner bij het UWV voor een 

Werk-Fit traject. Nu kunnen we in de praktijk ervaren wat daarbij komt kijken, en daarvan 

leren voor volgende trajecten. 

➢ De binding van vrijwilligers blijft een continu aandachtspunt, evenals de professionalisering 

van ons vrijwilligersbeleid. De vrijwilligersovereenkomst speelt een belangrijke rol in dat 

laatste; deze gaan we begin 2022 verspreiden ter accordering en ondertekening. We hebben 

input verzameld uit de interviews met een aantal vrijwilligers, waarmee we met nieuwe blik 

kijken naar o.a. de invulling van de maatjesavonden. Daarnaast blijven we focussen op het 

werven van nieuwe, passende vrijwilligers. 

➢ Werving van deelnemers vraagt ook continu aandacht, zeker de mensen die wat verder van 

de arbeidsmarkt afstaan en de zogenaamde Nieuwkomers. We hebben voor 2022 een plan 

opgesteld om de Nieuwkomers opnieuw te gaan betrekken bij onze dienstverlening, na de 

terugtrekkende beweging die we afgelopen jaar hebben gezien vanwege corona. Verder 

maken we dankbaar gebruik van bestaande netwerken als UWV, Elk Welzijn, Gemeente 

Culemborg en lokale media voor de werving van deelnemers aan de JobGroep of nieuwe 

vrijwilligers. 

➢ Impactmeting en analyse van de resultaten is ondertussen een vast onderdeel van onze 

bedrijfsvoering. We zijn een lerende organisatie en blijven ons continu ontwikkelen op basis 

van de input die we verzamelen, zowel extern bij onze deelnemers als intern bij onze 

vrijwilligers. 

➢ De Dag van de Werkzoekende kon gelukkig in 2021 doorgaan, waarmee we weer nieuwe 

contacten hebben gelegd bij het lokale bedrijfsleven. Ook dit is een belangrijke factor voor 

ons, omdat we graag meegenomen worden bij eventuele vacatures e.d., waar we ook een 

verdienmodel voor hebben vastgesteld. Ieder jaar zoeken we naar nieuwe mogelijkheden om 

meer zichtbaar te zijn bij het bedrijfsleven. 

➢ De lokale politiek is ook een belangrijke speler voor ons, omdat zij o.a. impact hebben op de 

subsidies die verstrekt worden. We zijn hierin ook ondernemender geworden, weten ons meer 

te profileren bij de verschillende partijen/partijleiders en proberen onze toegevoegde waarde 

voor de inwoners van Culemborg (en omgeving) op verschillende manieren te onderschrijven. 

We blijven hier onze aandacht op vestigen en leren wat wel werkt en wat niet. 

➢ 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 2022 een punt van aandacht, waarbij we zeker ook 

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

het Meedoen programma. 

Woord van Dank 

Stichting JobHulp Culemborg kan niet bestaan, en al die werkzoekenden helpen, zonder de steun van 

de diverse fondsen en partijen, die ons in 2021 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 2021! 


