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Algemeen jaarverslag 

1. Inleiding 

Stichting JobHulp Culemborg heeft ook in 2022 niet stilgestaan! De dienstverlening richting 

werkzoekenden, voor zowel betaald als onbetaald werk, blijft doorgaan en zich ontwikkelen. Naast de 

reguliere dienstverlening als de JobGroep, het Stap in Vrijwilligerswerk programma, JobMaatjes en 

Nieuwkomersbegeleiding, zijn er diverse extra activiteiten opgepakt, met name gericht op het 

bereiken van nieuwkomers. Er zijn 24 extra huisbezoeken geweest bij deze doelgroep, en twee 

ontmoetingsmomenten georganiseerd. En natuurlijk heeft ook in november weer de Dag van de 

Werkzoekende plaatsgevonden, met dit jaar wel 10 geïnteresseerde bedrijven, een record aantal 

bezoekers en in ieder geval twee bevestigde matches tussen werkgevers en werkzoekenden.  

Daarnaast blijft JobHulp focussen op het meten van onze impact bij de deelnemers, niet alleen om 

daarover te kunnen rapporteren, maar vooral ook om daarvan te blijven leren. En in 2022 zijn de eerste 

twee betaalde Werk-Fit trajecten succesvol afgerond, n.a.v. het UWV re-integratie partnerschap. 

Tevens is JobHulp in 2022 financieel ondersteund door Gemeente Culemborg, Oranjefonds in het 

kader van het Corona Herstelfonds, Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe en het KNR-PIN. Grote dank 

voor deze partners, zonder wie we onze dienstverlening niet hadden kunnen uitvoeren. 

In aanvulling daarop natuurlijk ook een woord van dank voor de ondertussen 35 vrijwilligers, die zich 

op allerlei vlakken inzetten voor de Stichting, veel als JobMaatje of Stap in Vrijwilligerswerk (SIV)-

Maatje, maar ook de vrijwillige inzet in het bestuur is onmisbaar voor het draaiend houden van 

Stichting JobHulp Culemborg. 

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

2022. JobHulp hoopt dit werk de komende jaren voort te zetten en verder te blijven ontwikkelen. Dit 

kunnen we echter 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 2022 ziet ons bestuur er als volgt uit: 

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

➢ Dhr. N.C. Visser (penningmeester) 

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

Als freelance trainer/coördinator is in 2015 benoemd mevrouw Jolanda Althuis, sinds juli 2021 is zij bij 

de stichting in dienst gekomen. Als marketing/ communicatie medewerker en ondersteuning van 

Jolanda Althuis is Shelly Bilgen-Luijer als ZZP-er sinds 2017 ingehuurd door Stichting JobHulp 

Culemborg. In 2022 is er een extra ZZP-er ingezet, Monique van Horrik, specifiek voor het uitvoeren 

van de huisbezoeken in het kader van het Nieuwkomers project. 

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

betaald of onbetaald werk dat bij hen past. De 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 Gemeente Culemborg 

en het Oranjefonds 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 2022: JobGroep  

Sinds de start in 2014 zijn er 35 JobGroep series geweest, de 36ste is eind november 2022 van start 

gegaan, die eind januari 2023 afloopt. Daarnaast biedt JobHulp ook intensieve individuele begeleiding 

door de inzet van een JobMaatje, vaak na afloop van de JobGroep, maar voor een aantal ook direct. 

Dit resulteert in een totaal aantal deelnemers aan JobGroep en/of JobMaatje dienstverlening vanaf 

2014 van 375 deelnemers. Hieronder wordt ingezoomd op de aantallen specifiek voor het jaar 2022. 

JobGroep in 2022 

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 welke waarden voor hen belangrijk zijn, welke eventuele belemmeringen/ 

belemmerende gedachten hen in de weg zitten, en ook wat hun talenten/kwaliteiten 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, worden door de deelnemers 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, maar JobHulp stimuleert dit wel, indien 

relevant, om de drempel zo laag mogelijk te houden.  

 

In totaal hebben in 2022 44 nieuwe 

werkzoekenden zich aangemeld voor een JobGroep 

of JobMaatje traject, waarvan 34 werkzoekenden 

de JobGroep gevolgd hebben en 10 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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Opvallend is dat 40% al in hetzelfde jaar een baan heeft 

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: 

 “Kracht van jarenlange ervaring gebruiken, dus je 

leeftijd niet als negatief zien. Weer up-to-date zijn in het 

sollicitatieproces. Weten dat ik niet de enige ben met 

onzekerheden.”  

“Heb een andere baan, dus top! Zonder JobHulp was ik 

wellicht nog steeds in de 'slechte' werksituatie gebleven. 

Nu heb ik de kans gehad om 'out of the box' te denken, 

en ben uiteindelijk als docent aan de slag!” 

“Positief, meer inzicht in eigen kwaliteiten. Veel geleerd. 

Fijn om samen te werken…” 

 

 

Deelnemersaantallen JobGroep geanalyseerd 

Overzicht Man / Vrouw:    Overzicht per leeftijdscategorie:  
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In 2022 is er 3,5 keer (omdat de laatste JobGroep van het jaar start in november, en doorloopt in 2023, 

wordt een halve meegerekend in 2022) een JobGroep georganiseerd, met in totaal 34 deelnemers.  

Waar vorig jaar nog een toename in het aantal mannelijke deelnemers te zien was (40% van de 

deelnemers in 2021 was man), is dit jaar het aandeel mannen weer kleiner geworden. Daarnaast is ook 

een verschuiving in leeftijdscategorieën te zien; vorig jaar was de leeftijdsgroep 50-60 jaar het grootste 

aandeel, nu is ook de groep 40-50 jarigen een aanzienlijk aandeel van de deelnemers. De categorieën 

50-60 en 60-70 vormen samen wel 50% van onze deelnemers; zij hebben toch het meest moeite om 

(weer) een baan te vinden. Regelmatig (te vaak) wordt door de deelnemers teruggegeven dat ze 

ervaren dat er gediscrimineerd wordt op leeftijd, terwijl dit natuurlijk in principe niet mag. Of dit echt 

het geval is, is lastig te achterhalen, maar het wordt wel zo ervaren, en dit is niet motiverend. Wel 

worden de deelnemers gestimuleerd om altijd feedback te vragen bij een afwijzing, omdat dit wellicht 

tips voor verbetering oplevert. Dit blijft ingewikkeld, omdat niet alle bedrijven hiervoor openstaan. 

Participatiestatus:  

Ten opzichte van vorig jaar is een groot verschil te zien in de participatiestatus van onze deelnemers.  

In 2021 kwam 75% van onze deelnemers vanuit 

de WW, terwijl in 2022 dit percentage enorm is 

gedaald naar 33%. Er worden aanzienlijk 

minder mensen doorverwezen vanuit het UWV, 

waarschijnlijk heeft dit te maken met het feit 

dat de arbeidsmarkt vrij gunstig is. 

Wel is een aanzienlijk deel herintreders (vaak 

zijn dit moeders, die, nu de kinderen naar 

school gaan, weer tijd hebben voor hun eigen 

ontwikkeling), en mensen uit de Bijstand/ 

Participatiewet. Ook mensen die nog een baan 

hebben, maar daaruit willen/moeten stappen, 

bijvoorbeeld door reorganisatie of omdat ze het 

gevoel hebben dat ze dreigen uit te vallen 

(burn-out), kunnen bij ons terecht. Hiermee vervult JobHulp een preventieve functie; proberen te 

voorkomen dat mensen uitvallen, door ze te helpen een nieuwe baan te vinden die beter bij ze past. 
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Woonplaats deelnemers 

Het overgrote deel van de deelnemers is 

woonachtig in Culemborg: 64%. Dit is logisch, 

gezien de focus op Culemborg en de lokale 

naamsbekendheid. Wel mooi om te zien dat 

mensen, die wel hulp kunnen gebruiken, 

maar niet woonachtig zijn in Culemborg, 

JobHulp ook weten te vinden en mede dankzij 

de gerichte programma’s op weg geholpen 

kunnen worden richting een nieuwe baan!  

Daarnaast is 36% van de deelnemers 

woonachtig in de omliggende plaatsen, waar 

ze niet terecht kunnen voor de specifieke 

persoonsgerichte, dienstverlening van 

JobHulp. Fijn dat zij JobHulp ondertussen 

goed kennen. 

 

Werving  

Werving van deelnemers gebeurt deels ook online, waardoor de lokale grenzen een beetje vervagen. 

De focus van JobHulp blijft Culemborg, ook omdat de trainingslocatie in Culemborg is en de meeste 

maatjes in Culemborg wonen. Maar steeds meer mensen, ondertussen 36% van de deelnemers, weten 

Jobhulp te vinden vanuit de regio. 

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 JobHulp een heel belangrijk 

medium, naast de mond-tot-mond 

reclame door voormalige deelnemers 

die heel waardevol is. Dat resulteert 

regelmatig in nieuwe aanmeldingen.  

Ook de 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. Nieuwe deelnemers in 2022: JobMaatjes 

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

JobMaatjes begeleiding in 2022 

JobMaatjes trajecten Start in 2020 / 2021 Start in 2022 

Lopend in 2022: 45 Werk-
zoekenden met JobMaatje 

19 26 

Baan gevonden in 2022 Ja Nee* Ja Nee 

 10 9 9 17 

  Lopend in 2023  Lopend in 2023 

  9  17 

In totaal hebben 19 werkzoekenden, die door een JobMaatje begeleid zijn, in 2022 een baan 

gevonden! De anderen hebben nog meer tijd en begeleiding nodig en worden ook in 2023 nog verder 

ondersteund door een JobMaatje. 
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5. Stap in Vrijwilligerswerk 

Sinds 2017 geven we 2 tot 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. De laatste jaren is deze volledig ingericht op 

het verder helpen van 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, hun netwerk uit te breiden en 

ervaring op te doen in een organisatie (d.w.z. 

zich bekwamen in diverse werknemers-

vaardigheden). Deze training is in eigen beheer 

ontwikkeld en ondertussen bewezen succesvol 

te zijn. 

 

In 2022 hebben we twee keer de SIV-training gegeven. In het voorjaar van 2022 waren we gestart met 

een groep van negen deelnemers, waarvan er uiteindelijk vijf de training hebben afgemaakt (deze 

doelgroep is meer kwetsbaar, waardoor er wat meer uitval is dan bij bijv. de JobGroep). Van de overige 

vijf hebben er drie een passende plek gevonden om vrijwilligerswerk te doen, en twee zelfs uiteindelijk 

een betaalde baan gevonden. 

In het najaar 2022 is er een tweede training gegeven aan een groep van zes deelnemers. Deze is 

afgerond begin december en in januari van 2023 zijn afspraken gepland voor het koppelen aan een 

Stap in Vrijwilligerswerk Maatje, om ze op weg te helpen naar vrijwilligerswerk dat bij ze past. 
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6. Vervolg Nieuwkomers project 

Het pilotproject Nieuwkomers, gestart in 2020, was bedoeld om de bestaande dienstverlening uit te 

breiden met specifieke diensten voor nieuwkomers, gezien hun specifieke uitdagingen in het zoeken 

naar werk. Hierna heeft JobHulp een vervolgproject gedefinieerd, om de lessons learned van de pilot 

in de praktijk te gaan brengen, de 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. 

In 2022 heeft JobHulp doorgepakt met het verder verfijnen en aanscherpen van onze Nieuwkomers 

dienstverlening, onder andere door het uitvoeren van huisbezoeken bij 24 nieuwkomers, om 

individueel met mensen in gesprek te gaan over wat ze nodig hebben, waar ze tegenaan lopen, en 

kijken of ze weer betrokken konden worden bij de dienstverlening van JobHulp of andere activiteiten 

buitenshuis. Dit vanwege onze ervaring dat met name nieuwkomers hard getroffen zijn door de 

periode van corona, en zich heel sterk hebben teruggetrokken achter hun voordeur, in de veiligheid 

van hun eigen huis. Vrijwilligers van JobHulp hebben ervaren dat enerzijds hun beheersing van de 

Nederlandse taal hierdoor erg achteruit is gegaan, anderzijds het toch al minimale sociale netwerk nog 

kleiner is geworden, en tegelijkertijd de afstand tot de arbeidsmarkt (ook die tot vrijwilligerswerk) zo 

mogelijk nog groter is geworden. Deze extra investering is mede mogelijk gemaakt door het Corona 

Herstelfonds van het Oranje Fonds, de “Solidariteitsbijdrage van de gezamenlijke religieuzen in 

Nederland via KNR - Projecten in Nederland (PIN)” en ondersteuning vanuit Fundatie Van den 

Santheuvel, Sobbe. 

Op basis van de uitkomsten van deze individuele huisbezoeken zijn enerzijds mensen doorverwezen 

naar dienstverlening van JobHulp: de Stap in Vrijwilligerswerk training, de JobGroep en individuele 

maatjesbegeleiding. Anderzijds kwamen door de huisbezoeken nog meer en andere uitdagingen/ 

vraagstukken naar boven, waardoor nieuwkomers doorverwezen zijn naar de huisarts, het sociaal 

wijkteam, de formulierenbrigade, het sportfonds, computerles/digitale vaardigheids-training e.a. 

Van alle 76 deelnemers, die zich vanaf 2017 tot en met 2022 bij JobHulp aangemeld hebben, is de 

status bepaald, zowel op basis van de eerste contactmomenten en dankzij de huisbezoeken in 2022: 

1. Bij 24 mensen zijn reeds huisbezoeken geweest: mensen zijn doorverwezen naar JobHulp 

of andere dienstverlening, en ze zijn betrokken bij de nieuwe themabijeenkomsten. 

2. 13 mensen zijn of verhuisd, of zijn uiteindelijk niet benaderbaar/bereikbaar, of om andere 

redenen afwezig. 

3. 9 mensen kunnen of worden nog benaderd voor een huisbezoek 

4. 7 mensen zijn in september 2022 gestart met de Stap in Vrijwilligerswerk training 

5. 23 deelnemers zijn succesvol op weg geholpen, waarvan: 

a. 14 betaald werk gevonden hebben (het merendeel hiervan zit in een baan waar ze 

blij van worden) 

b. 4 doen vrijwilligerswerk wat ze leuk vinden 

c. 5 volgen een opleiding 
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In 2022 zijn voor het eerst twee ontmoetingsbijeenkomsten georganiseerd. De eerste bijeenkomst was 

bedoeld om de kennismaking te hernieuwen en bij te praten en de tweede was een themabijeenkomst 

in het kader van het ontdekken van je kwaliteiten. Per bijeenkomst waren er 15 deelnemers aanwezig 

en er kwamen veel positieve reacties: leerzaam, nuttig en ook leuk. De themabijeenkomsten worden 

zo vorm gegeven dat er een inhoudelijk onderwerp besproken wordt dat te maken heeft met 

(vrijwilligers) werk en daarnaast is er aandacht voor het verbeteren van de Nederlandse taal. Dit zal 

voortgezet worden in 2023.  
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7. Dag van de Werkzoekende 2022 

Op donderdag 10 november 2022 organiseerde JobHulp Culemborg voor de vierde keer de Dag van de 

Werkzoekende. Een dag vol ontmoeting, inspiratie en motivatie met ruim 100 bezoekers, met als 

thema: Netwerken = Net Werken!  

Het interactieve hoofdprogramma gaf de aanwezigen 

direct de gelegenheid om het netwerken in de 

praktijk te oefenen. De verschillende workshops 

gingen dieper in op o.a. het thema netwerken, met 

veel uitwisseling en delen van ervaringen en het leren 

van succesverhalen. Ook was er een creatieve 

workshop, waar de deelnemers al tekenend hun CV 

vorm leerden geven, en de workshop van het 

LeerWerkLoket liet de deelnemers zelf praktisch met 

hun loopbaan aan de slag gaan. Erg waardevol!  

Ook de bedrijvenmarkt was een succes! Met de komst van 10 mooie, lokale bedrijven was er een groot 

en divers aanbod aan vacatures, waarover de deelnemers enthousiast met de werkgevers in gesprek 

gingen. Dit heeft in ieder geval tot twee succesvolle matches geleid! 

Enkele reacties van aanwezige werkzoekenden:  

“Vooral geleerd om de schroom van me af te zetten en buiten mijn comfortzone te gaan en te zien dat 

daar ook veel energie is te halen. Door de werkvormen en de sfeer voelde ik mij snel op mijn gemak om 

te durven leren.” “Positief. Bijzonder interessant om zo met ‘lotgenoten’ in contact te komen.” “Geeft 

nieuwe energie en ik heb er een paar leuke contacten aan overgehouden met andere werkzoekenden.” 

Enkele reacties van deelnemende bedrijven: 
Royal Lactalis Leerdammer: “De Dag van de Werkzoekende vond ik een hele leuke, verrassende 

ervaring. Het is voor ons goed om aanwezig te zijn in de lokale arbeidsmarkt. En ik heb interessante 

kandidaten gesproken, vooral hoogopgeleide dames die vanuit een ander land naar NL zijn gekomen 

en graag aan het werk willen. Intelligent, gemotiveerd en erg leergierig. Dat past goed bij ons bedrijf.” 

Santé Partners: “Mijn collega’s en ik vonden het ontzettend leuk om aanwezig te zijn... zeer goed 
ervaren. We zouden er graag weer bij willen zijn volgend jaar. Wat een grote top was, was dat er 
genoeg animo was om met ons in gesprek te gaan. De 1,5 uur, die we hadden, vloog zo voorbij. Ook 
fijn dat het laagdrempelig was en dat mensen ook langskwamen om zich te laten informeren. Verder 
was het ook op een mooie locatie en fijn dat er een lunch bij zat.” 
 
Junez Jobs: “Wij vonden het heel fijn dat wij aanwezig mochten zijn en een bijdrage hebben kunnen 

leveren… Het was goed georganiseerd en de drempel was laag voor kandidaten om met diverse 

bedrijven in gesprek te gaan.” 
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8. Resultaten Impactmeting 2022 

Sinds een aantal jaar voert JobHulp een gedetailleerde impactmeting uit, waardoor we onze resultaten 

nog beter kunnen onderbouwen, gerealiseerd op basis van onze verandertheorie (zie bijgaand 

overzicht van onze resultaten en impact). 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 worden enerzijds 

gebruikt voor de verantwoording richting samenwerkingspartners, om de effecten van de 

dienstverlening te kunnen onderbouwen. Anderzijds is dit waardevolle input voor JobHulp als 

organisatie, om te kijken op welke gebieden verbetermogelijkheden zijn, om meer effect te genereren. 

Dit is een continu proces. 

De competenties waar werkzoekenden zichzelf op 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 van de deelnemers in 2022 dat aangeeft gegroeid te zijn in deze 

competenties, dankzij de JobHulp dienstverlening, is per competentie als volgt: 

1. Zelfvertrouwen: 61% 

2. Inzicht in Competenties: 57% 

3. Focus: 76% 

4. Netwerken: 81% 

5. Sollicitatieskills: 80% 

6. Motivatie: 55% 

Daarnaast wordt bij de afsluiting van het traject als eerste de volgende open vraag gesteld:  

“Wat is er voor jou veranderd door het volgen van de 

JobGroep en/of de begeleiding van een JobMaatje (dit 

kan positief of negatief zijn)?” Hier worden niet alleen 

mooie quotes uitgehaald, maar ook input ten aanzien 

van de impact en (soms) input ter verbetering. 

Sinds 2021 is de vragenlijst aangevuld met 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 de belangrijkste waarden van JobHulp en tevens een groeiende behoefte onder de 

mensen in de huidige individualistische maatschappij.  

Op basis van het al een aantal jaar toepassen van de impactmeting, is het overall beeld van de impact 

van JobHulp redelijk vergelijkbaar voor zowel JobGroep deelnemers als degenen die (verder) zijn 

begeleid door een JobMaatje. JobHulp is trots op deze resultaten en dat de aannames t.a.v. de 

competenties en de impact van JobHulp daarop zijn bevestigd door de input van de deelnemers. Zie 

ook bijgaand detailoverzicht met de resultaten en impact van JobHulp. 

JG Deelnemer: “Meer inzicht in wat ik wil en heb ervaren dat hulp 

vragen prima is. "Kracht van samen", en het fijne van netwerken.” 

JM Deelnemer: “Ik ben zelfverzekerder, durf door te zetten en 

blijf bij mezelf, met mijn eigen waarden en kwaliteiten.” 

JG Deelnemer: “De ommekeer bij mij kwam bij de 

bijeenkomsten over Waarden en Kwaliteiten; er ging een 

wereld voor mij open. De JobGroep bijeenkomsten hebben 

mij geholpen terug te gaan naar mijn basis, mezelf terug 

te vinden en vooral ook (leren) mezelf waarderen.” 



 

14 Jaarverslag 2022 - Stichting JobHulp Culemborg  

 

9. Onze vrijwilligers: JobMaatjes en SIV Maatjes 

Sinds 2015 werkt JobHulp met vrijwillige JobMaatjes, en vanaf 2017 zijn daar de vrijwillige SIV Maatjes 

bijgekomen (Stap in Vrijwilligerswerk Maatjes). Als een vrijwilliger zich aanmeldt, vindt er eerst een 

intakegesprek plaats, waarbij gekeken wordt naar de motivatie van de vrijwilliger, de wederzijdse 

verwachtingen besproken worden en uitgelegd wordt wat het vrijwilliger zijn bij JobHulp precies 

inhoudt. 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 specifiek 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 een VOG 

(Verklaring omtrent Gedrag) aan en kunnen ze starten. 

Ten aanzien van het vrijwilligersbeleid zijn er ook in 2022 belangrijke stappen gezet met als doel 

verdere professionalisering. De maatjesavonden die 1 keer in de 5/6 weken plaatsvinden zijn vast 

onderdeel van het vrijwilliger zijn bij JobHulp. Deze avonden worden afwisselend ingericht als 

intervisie-avonden, training en uitwisseling, met altijd als doel van en met elkaar te leren hoe we het 

werk als JobMaatje nog beter kunnen uitvoeren. Ook de SIV maatjes komen met regelmaat bij elkaar 

om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. Deze maatjes hebben dit jaar extra training 

ontvangen m.b.t. het begeleiden van nieuwkomers. Daarnaast is een vrijwilligers-overeenkomst 

opgesteld, om de rechten, plichten en verwachtingen wederzijds te bevestigen, die door de vrijwilligers 

is ondertekend en sinds dit jaar als vast onderdeel bij de start van een vrijwilliger is ingebed. 

Kwantitatieve beschrijving 

In 2022 waren er 35 actieve vrijwilligers: 3 bestuursleden, 4 SIV Maatjes en 28 JobMaatjes. 

Werving  

Nieuwe vrijwilligers werft JobHulp 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: de huidige vrijwilligers zijn immers de beste vertegenwoordigers 

van het ‘merk’ JobHulp Culemborg. Ook deelnemers aan de JobGroep of 

JobMaatje trajecten, die zelf hebben ervaren wat deze ondersteuning 

betekent en graag iets terug willen doen, melden zich regelmatig als nieuwe vrijwilliger, vanuit hun 

ervaringsdeskundigheid. Tevens verwijst partnerorganisatie ELK Welzijn, met haar vacaturebank voor 

vrijwilligersvacatures, soms vrijwilligers door.  

Het blijft een uitdaging om nieuwe vrijwilligers te werven die affiniteit hebben met het begeleiden van 

werkzoekenden naar (on)betaald werk, dit vereist continu aandacht en creativiteit. 
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10. 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 in 2020 aangescherpt is, is hier een voorbeeld van. Het 

aangescherpte vrijwilligersbeleid, met de nieuwe vrijwilligersovereenkomst, is tevens een belangrijke 

stap geweest in het verder professionaliseren van JobHulp. 

Een andere belangrijke peiler is de financiële verduurzaming, waarbij JobHulp zich richt op het 

versterken van de samenwerking met relevante partijen als Gemeente Culemborg en het UWV. 

➢ Gemeente Culemborg is al jaren een zeer gewaardeerde partner en subsidieverstrekker. De 

Gemeente heeft de structurele bijdrage verhoogd, en daar zijn we heel blij mee. De relatie en de 

contacten met de gemeente Culemborg zijn goed en waardevol. Samen zijn we in gesprek over 

de verschillende mogelijkheden die aantoonbaar de toegevoegde waarde, die JobHulp voor de 

bewoners van Culemborg heeft, kan versterken. 

➢ In 2022 heeft JobHulp als re-integratiepartner van het UWV de eerste twee Werk-Fit 

trajecten succesvol uitgevoerd. Het uitbreiden van deze dienst betekent voor JobHulp 

een extra bron van inkomsten. 

➢ In de zomer van 2022 is JobHulp gestart met een tweejarig traject Startplein Techniek en 

Loopbaanleren, een samenwerking met BètaTech Services en het Leerwerkloket, in het 

kader van een subsidie vanuit Instituut Gak. Hierdoor kan meer aandacht gegeven 

worden aan mensen, die een loopbaan ambiëren in de techniek (dit is heel breed 

gedefinieerd), en worden bedrijven betrokken als het gaat om meeloopdagen, 

proefstages e.d. 

Op deze manier probeert JobHulp via verschillende peilers inkomsten te genereren, om uiteindelijk op 

een mix-model qua financiering uit te komen. Ook zijn er contacten met diverse bedrijven om hen te 

helpen met het vervullen van vacatures, waarbij de Dag van de Werkzoekende een belangrijke rol 

speelt. Voor deze dag sponsoren steeds meer bedrijven JobHulp, een positieve ontwikkeling! 

Daarnaast is er een verdienmodel gedefinieerd om, ook na de Dag van de Werkzoekende, waar 

mogelijk matches te kunnen maken tussen werkzoekenden en vacatures, waarbij een fee gerekend 

wordt na een succesvolle match. Het blijft zoeken naar mogelijkheden om additionele financiering te 

organiseren: dit blijft een proces dat continu tijd, aandacht en creativiteit vraagt. 

In 2021/2022 heeft JobHulp 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 het Nieuwkomers project. Daarnaast is Gemeente 

Culemborg een zeer gewaardeerde, vaste subsidie-partner, en participeert JobHulp in een nieuw 

tweejarig (2022 en 2023) project bij het OranjeFonds in het kader van CoronaHerstel fonds, specifiek 

ook weer voor de nieuwkomers. 
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11. Leerpunten en aanbevelingen 

➢ Na twee succesvolle Werk-Fit trajecten bij het UWV is het belangrijk om te blijven zoeken naar 

mogelijkheden om zichtbaar te zijn bij de relevante werkcoaches, om hier een reguliere flow 

van aanvragen in te realiseren. 

➢ De nieuwe dienstverlening voor nieuwkomers, en met name de inzet van huisbezoeken, is heel 

succesvol gebleken, dit zal voortgezet worden, evenals de inzet van thema-bijeenkomsten, 

waar heel veel behoefte aan blijkt te zijn. 

➢ Het werven van vrijwilligers blijft een uitdaging, naast aansluiting bij lokale initiatieven en 

wervingsactiviteiten vanuit het sociale netwerk, gaat JobHulp meer inzetten om het eigen 

netwerk te mobiliseren om geschikte vrijwilligers aan te blijven trekken. 

Positief is de goede basis van trouwe vrijwilligers bij JobHulp, die zich voor langere tijd 

verbinden, waardoor JobHulp continuïteit en kwaliteit in de dienstverlening kan waarborgen. 

➢ Zichtbaarheid blijft ook continu aandacht vragen, zowel online als offline is een goede 

‘presence’ van wezenlijk belang. JobHulp probeert zich hierin te blijven ontwikkelen en nieuwe 

mogelijkheden uit te proberen. 

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

bedrijfsvoering. JobHulp is en blijft een lerende organisatie, continu gericht op het 

doorontwikkelen op basis van de verzamelde input, zowel extern bij de deelnemers als intern 

bij de vrijwilligers. Externe partners reageren positief op het jaarlijkse overzicht van de impact 

en resultaten van JobHulp. Dit wordt jaarlijks aangescherpt en verspreid. 

➢ Het lokale bedrijfsleven is steeds meer op de hoogte van de werkwijze van JobHulp, en komt 

steeds vaker met vragen omtrent personeel. Dit vraagt wel continu aandacht, contacten 

onderhouden, netwerken. 

➢ De lokale politiek blijft eveneens zeer relevant, JobHulp grijpt elke mogelijkheid aan om te 

netwerken, nader kennis te maken en zo veel mogelijk inzicht te geven in de dienstverlening, 

resultaten en impact. 

➢ Financiële verduurzaming blijft een uitdaging, omdat JobHulp natuurlijk in eerste plaats gericht 

is op het helpen van de doelgroep(en). Dit blijft een continu proces van zoeken naar fondsen 

voor financiële ondersteuning, en zoeken naar mogelijkheden om een meer stabiele, 

duurzame stroom van inkomsten te genereren aan de hand van betaalde trajecten. 

Woord van Dank 

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

de diverse fondsen en partijen, die JobHulp in 2022 wederom voorzien hebben van een financiële 

bijdrage, die het mogelijk heeft gemaakt om de dienstverlening voor werkzoekenden te blijven 

verzorgen.  

Grote dank aan alle partijen die JobHulp gesteund hebben in 2022! 


