Contact of meer info?
JobHulpMaatje Landelijk
www.jobhulpmaatje.nl

“Wat is het mooi om naast een werkzoekende te staan in de zoektocht
naar werk. Het moment dat Carolien

JobHulpMaatje Zeewolde
inge@debiezenburcht.nl
gertjan@debiezenburcht.nl

haar ogen weer fonkelden, toen zij
haar talenten en nieuwe mogelijkheden ontdekte, is onvergetelijk. Ik heb
misschien wel net zoveel geleerd als
Carolien gedurende dit traject.”
Netty

Job Hulp Maatje Zeewolde is
een initiatief van
Stichting de Biezenburcht
www.debiezenburcht.nl

Wil jij werkzoekenden
ondersteunen?
Meld je aan als JobHulpMaatje!

Hoe werkt het?

Waarom is dit nodig?

Het project JobHulpmaatje wordt lokaal gecoördineerd waarbij maximaal wordt aangesloten bij
bestaande initiatieven zoals het netwerkcafé.

Werkloosheid raakt de kern van je bestaan. Het
wordt door iedereen anders ervaren. Het kan bijvoorbeeld betekenen: verlies van status, inkomen,
sociale contacten of zingeving. De arbeidsmarkt
verandert. Het kan een grote meerwaarde zijn om
iemand naast je te hebben staan die je motiveert,
aanmoedigt en ondersteunt. Onze passie is om
werkzoekenden te helpen om hun roeping te
vinden, hen te ondersteunen op weg naar de
arbeidsmarkt en multi problematiek zoals sociale
uitsluiting, echtscheiding, schulden of verslaving
te voorkomen.

Een JobHulpMaatje wordt goed voorbereid op
zijn/haar taak. Hij/zij volgt een tweedaagse
training met de volgende thema’s:



Coachen en Maatje zijn



In zeven stappen op zoek naar werk

Werkzoekenden

Wat is een JobHulpMaatje?

In zeven avonden ontdekt de werkzoekende, in
een groep met lotgenoten, hoe hij/zij de weg kan
vinden naar het (opnieuw) betreden van de
arbeidsmarkt. Daarnaast wordt hij/zij individueel
en persoonlijk begeleid door een Maatje.

Stichting De Biezenburcht is de initiatiefnemer
van het JobHulpMaatje project in Zeewolde.
Wij willen graag, samen met vrijwilligers, een
verschil maken voor mensen die dreigen in een
isolement te raken en hen ondersteunen in het
opnieuw actief worden ingezet in de maatschappij. Wij werken hierbij samen met de landelijke
organisatie die ruime ervaring heeft met het
coachen en trainen van zowel Maatjes als loopbaancoaches. Daarmee is de kwaliteit van de
trainingen gegarandeerd en wordt maximaal
gebruik gemaakt van de ervaring in andere
plaatsen in Nederland.

Een JobHulpMaatje is een gecertificeerde en
opgeleide vrijwilliger die graag naast een werkzoekende staat. Een Maatje biedt mentale en
praktische ondersteuning en denkt mee over
mogelijkheden om (betaald) werk te vinden.

Voor wie?
Je ziet werklozen om je heen. Hun situatie raakt
je. Je wilt samen met hen oplopen maar je weet
niet hoe. Je kunt Maatje worden na een positief
intakegesprek met de coördinator. Je bent
minimaal 1 dagdeel per week beschikbaar en
hebt inlevingsvermogen. Je bent in staat om de
werkzoekende te coachen in zijn ontdekkingstocht. Verder ben je bereid om een tweedaagse
training te volgen.
De werkzoekende gaat samen met het Maatje op
ontdekkingstocht. Wat zijn de talenten, wat is
(passend) werk? De werkzoekende blijft
verantwoordelijk en werkt actief mee met
thuisopdrachten en solliciteren.

Wie zijn wij?

 Waar kom ik vandaan? Verwerken
van het verleden.
 Wie ben ik? Persoonlijkheid
 Wat kan ik? Talenten
 Wat wil ik? Interesses
 Hoe zoek ik? Netwerken
 Hoe pak ik het aan? Solliciteren
 Hoe werkt de praktijk? Loondienst
of ZZP

Samen werkt ‘t!

