
JOBHULPMAATJE

Workshop Netwerkdag

“Een naaste zijn voor werkzoekenden”



Even voorstellen…

• Wat vind jij van kerk(en)werk?



Onderwerpen

1. Inzoomen op werkloosheid 

2. Motivatie: Omzien naar en zorgen voor elkaar

3. Het ontstaan van JobHulpMaatje

4. Hoe word ik JobHulpMaatje?

5. Hoe helpt JHM werkzoekenden?



1. Werkloos: ramp of kans? 

• Werkloos = neutrale situatie

• Anders ervaren door oorzaak

• Elke 4,5 jaar een andere baan

• Hoe vaak is dat vrijwillig?

• Lossere arbeidsrelaties 



Werkloos ramp of kans - Perspectief

• Voorbeeld archeologen en zakenmensen bij Groenland



2. Werkloosheid in Nederland

•Top 10 van stress situaties

•NL: 2015: 7,1% werkloos

•55+-ers en (allochtone) jongeren

•880.000 ZZP-ers

•Werkloosheid staat in de 

top 10 van stress situaties



3. Persoonlijke gevolgen

Sociaal

Financieel

Geestelijk



4. Omzien naar en zorgen voor elkaar 

Mattheüs 25:34-40
34b “Jullie zijn door mijn Vader gezegend, kom en neem deel 
aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de wereld 
voor jullie bestemd is. 35 Want ik had honger en jullie gaven mij 
te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een 
vreemdeling, en jullie namen mij op, 36 ik was naakt, en jullie 
kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen 
en jullie kwamen naar mij toe.” 37 Dan zullen de rechtvaardigen 
hem antwoorden: “Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien 
en te eten gegeven, of dorstig en u te drinken gegeven? 
38 Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en 
opgenomen, u naakt gezien en gekleed? 39 Wanneer hebben 
wij gezien dat u ziek was of in de gevangenis zat en zijn we naar 
u toe gekomen?” 40 En de koning zal hun antwoorden: “Ik 
verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de 
onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie 
voor mij gedaan.”



5. Het ontstaan van JobHulpMaatje

• SchuldHulpMaatje

• Samen werkt ‘t: Kerken, burgerlijke gemeente, 

maatjes en professionals 

• Hoopvolle toekomst

• God is onze Werkgever, voor Hem zijn we nooit

werkeloos, een baan voor het Leven

• Verliessituatie verwerken (ontslag, schulden) mbv

maatje

• Geen werk/niet passend werk

../../../Encour/Coaches/Training/basis/Schuldhulpmaatje H264 720.mov


JobHulpMaatje

JobHulpMaatje

WW-café JobGroups



JobHulpMaatje

• Landelijk netwerk - lokale vrijwilligersorganisaties 

• Vrijwillige Maatjes - ontdekkingstocht van talenten en 

(passend) werk

• JobHulpMaatje biedt een concept, een werkboek, een 

handboek en een training voor Maatjes



Aanbod JobHulpMaatje voor 

werkzoekenden 
• Jobgroups - creatieve ontmoetingsplek, lotgenotencontact

• JobHulpMaatje – individuele begeleiding, met facultatief 

Career Direct* assessment traject

• WW-café



6. Hoe word ik JobHulpMaatje

Tweedaagse training voor Maatjes

Maatje zijn 
en 

coaching

JobHulp
(7stappen)

JobHulpMaatje



7. Hoe helpen we werkzoekenden

1. Waar kom ik vandaan?

• Terugkijken en verwerken verleden/situatie

• Vooruitkijken naar toekomst

2. Wie ben ik?

• Persoonlijkheid

• Inzicht in unieke ontwerp

3. Wat kan ik?

• Kennis

• Vaardigheden en talenten



Cursus voor werkzoekenden

4. Wat wil ik?

• Wensen en waarden

• Interesses

5. Hoe zoek ik?

• Sorteren

• Netwerken

6. Hoe pak ik het aan?

• CV en brief

• Sollicitatiegesprek



Cursus voor werkzoekenden

7. Hoe werkt de praktijk?

• Arbeidsrecht en loondienst

• ZZP

BEMIDDELBAAR

• Snuffelstage

• Mantelzorg

• Vrijwilligerswerk



7. Hoe helpen we werkzoekenden

Career Direct



Waarden

Werk 
resultaten

Levens 
waarden

Werk 
omgeving



Trechter

Studie- of Beroepsrichting

Waarden

Interesses

• Vaardigheden

Persoonlijkheid



8. Wat is nodig? JobHulpMaatje

5 pijlers

1. Tenminste 3 kerken vormen een diaconaal platform met 

een bestuur

2. Fondsen (met hulp JHM)

3. Een convenant met de burgerlijke overheid 

4. Een coördinator

5. Een plan voor werving en training van maatjes



Job Groups

• Jobgroups door een christen professional

• Train de trainer

• Thema: Job Groups

• Inhoud en oefeningen 7 JobGroups avonden voor 

werkzoekenden

• Licentie om JobGroups logo, concept en boek te 

gebruiken



Professionele begeleiding

• Door gecertificeerde “Career Direct” loopbaanadviseurs

• Christen professionals

• Career Direct assessment

• Inclusief persoonlijke begeleiding (3 uitgebreide 

terugkoppelgesprekken)

• Inclusief Career Direct Rapportage

• Inclusief Actieplan

• Inclusief Banenzoeker



Gespreksvragen

• Hoe kan een JobHulpMaatje het verschil maken in het 

leven van een werkzoekende?

• Hoe kijkt de Bijbel naar werk?

• Wat kan een werkzoekende betekenen voor een andere 

werkzoekende?

• Waarom zou de kerk zich bemoeien met het dagelijkse 

leven/werk van gemeenteleden?



Nog vragen?



Bedankt voor je komst!

• Samen werkt ‘t!


