
 Samen op weg naar Werk! 

➔ 66% van de deelnemers vindt een baan! 

We helpen werkzoekenden met alle 

opleidingsniveaus, en iedereen is welkom bij 

ons, ongeacht participatiestatus. 

 

Een stapje omhoog op de Participatieladder 
De participatieladder gaat van Geïsoleerd -> Passief -> Blik 

verbreden -> Actief -> Vrijwilligerswerk -> Betaalde baan.  

 

JobGroep deelnemers: Ongeveer 33% maakt een stap omhoog.  

JobMaatje trajecten: Ongeveer 59% maakt een stap omhoog.  

 

Werkzoekenden vanuit diverse (uitkerings)situaties zijn bij ons 

welkom, ook herintreders en nuggers, maar ook mensen die nog aan 

het werk zijn, maar weten dat ze hun baan kwijt raken, of voelen dat 

ze gaan uitvallen. Zo hebben we als JobHulp ook een preventieve 

functie. Onderstaand de verdeling van deelnemers in 2022: 

 

 

Onze Missie: 

JobHulp Culemborg helpt mensen 

concreet verder op weg naar 

(vrijwilligers)werk, waardoor ze 

weer kunnen deelnemen aan de 

maatschappij/arbeidsmarkt. Hierbij 

bieden we persoonlijke aandacht 

en ondersteuning op maat (groep/ 

individueel), hebben zorg voor 

ieders’ individuele kwaliteiten en 

behoeften. Onze getrainde 

vrijwilligers gaan als maatje 

kosteloos aan de slag middels 1-op-

1 begeleiding en zetten mensen 

weer in hun kracht. 

 

JobHulp in cijfers: 

Opgericht in 2015 

35 Vrijwilligers anno 2022 

375 Deelnemers in JobGroep en/of 

JobMaatje traject 

76 Deelnemers in Stap in 

Vrijwilligerswerk traject 

 

Onze Diensten: 

1. JobGroep: een serie van 8 

bijeenkomsten voor werkzoekenden 

2. JobMaatjes: individuele begeleiding 

op maat voor werkzoekenden 

3. Stap in Vrijwilligerswerk: een 

compleet programma met 10 

bijeenkomsten plus individuele 

maatjes begeleiding, op zoek naar 

passend vrijwilligerswerk  

4. Nieuwkomers: zeer intensieve 

maatjes begeleiding op maat voor 

nieuwkomers in Nederland. 

De meeste mensen 

vinden zelfs al binnen 

het eerste half jaar 

begeleiding een baan 

(18% al tijdens het 

volgen van de JobGroep, 

en 47% binnen 1 tot 5 

maanden). 



 Samen op weg naar Werk! 

Verandertheorie JobHulp Culemborg 
Om inzichtelijk te maken wat de effecten zijn van onze 

kernactiviteiten, hebben we een Verandertheorie (Theory of Change) 

gemaakt. Het geheel is te complex om hier op te nemen, hierbij een 

overzicht van het relevante deel voor JobGroep/JobMaatje.  

 

Activiteiten JobHulp Culemborg in 2022: 

➔ 3,5 keer de JobGroep verzorgd, voor in totaal 34 deelnemers. 

➔ 45 lopende JobMaatje trajecten: intensieve, individuele 

begeleiding, op maat. 

➔ 2 keer het Stap in Vrijwilligerswerk programma verzorgd, en 2 

trainingsbijeenkomsten voor de betreffende maatjes. 

➔ 7 maatjesavonden georganiseerd, waarbij intervisie, training, 

uitwisseling en leren van en met elkaar centraal stonden. 

➔ 24 extra huisbezoeken bij Nieuwkomers, om hen weer te 

betrekken bij de maatschappij na het isolement van corona.  

➔ 2 nieuwe bijeenkomsten voor Nieuwkomers georganiseerd: één 

in het kader van ontmoeting en opfrissen van contacten, één met 

als thema ‘hoe ontdek ik mijn talenten’. 

➔ 1 Dag van de Werkzoekende georganiseerd, met als thema 

‘Netwerken = Net Werken’. In totaal ongeveer 100 aanwezigen, 

tien lokale bedrijven, en twee bevestigde matches als resultaat. 

Hoofdeffect 

(Resultaat) 

Deelnemers vinden passend 

(vrijwilligers)werk 

Deelnemers nemen ‘Actief’ deel 

aan de maatschappij 

Neven-

effecten 

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 belem-

meringen) 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 

sollicitatie-

vaardigheden 

Persoonlijk 

zoekbeeld 

helderder 

Deelnemers voelen 

zich gezien en 

gehoord 

Activiteit JobGroep (8 bijeenkomsten voor 

werkzoekenden) 

JobMaatje (1-op-1 begeleiding 

voor werkzoekenden) 

Stake-

holders 

Werkzoekenden 

Onze Impact: 

JobHulp Culemborg helpt 

werkzoekenden weer toegerust 

te zijn voor de arbeidsmarkt. 

We focussen op het versterken 

van 6 kerncompetenties. 

 

Deelnemers geven zichzelf een 

cijfer voor deze competenties. 

Het gemiddelde percentage dat 

aangeeft gegroeid te zijn dankzij 

onze dienstverlening: 

1. Zelfvertrouwen: 61% 

2. Inzicht in Competenties: 57% 

3. Focus: 76% 

4. Netwerken: 81% 

5. Sollicitatieskills: 80% 

6. Motivatie: 55% 

 

Bij de vraag op welk van deze 

competenties de deelnemers de 

meeste impact van JobHulp 

ervaren, wordt  Zelfvertrouwen 

het meest genoemd! 

 

Quotes: 

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.” 


