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JobHulpMaatje in 

Leiden en omgeving

Stichting Voor Elkaar Leiden e.o. 
organiseert sinds eind 2015 het 
programma JobHulpMaatje voor 
hulpvragers, die op zoek zijn naar 
ondersteuning bij de oriëntatie op 
nieuw of ander werk. Deze hulp is 
aanvullend op de aangeboden 
mogelijkheden vanuit 
overheidsinstanties en andere 
professionele naar-werk-
begeleidingstrajecten. 
We organiseren dit met vrijwilligers 
(uit onder andere de lokale kerken)
in samenwerking met de 
hulpverleningsinstanties uit Leiden, 
Leiderdorp, Oegstgeest en Voorschoten. 

De vrijwilligers worden opgeleid tot 
gecertificeerd JobHulpMaatje. Daarna 
begeleiden zij mensen door middel van 
JobGroups en/of individuele begeleiding 
in de zoektocht naar hun passie voor 
werk of opleiding. Door dit programma 
worden onze hulpvragers beter 
bemiddelbaar om een al dan niet 
betaalde baan te vinden.
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Terugblik 2021 algemeen

In deze rapportage geven we een overzicht van de ontwikkelingen in het jaar 2021 over het 
programma JobHulpMaatje in Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Voorschoten. Het was opnieuw 
een jaar waarin corona voor veel beperkingen zorgde. 

Dit had dus ook gevolgen voor het aantal aanmeldingen en de begeleiding van hulpvragers. 
Rekening houdend met de coronamaatregelen zijn we er toch in geslaagd drie JobGroups succesvol 
af te ronden. Éen van de drie JobGroups was online, maar dit was niet voor herhaling vatbaar. Het 
persoonlijke contact en de groepsdynamiek is van wezenlijk belang om de JobGroup succesvol te 
laten verlopen. 

De laatste fysieke JobGroup zijn we gestart in het pand van BuZz aan de Willem Klooslaan, dit was 
heel positief. Vanwege de 1,5 meter die daarna snel terugkwam als maatregel moesten we echter 
weer uitwijken naar een kerkgebouw. 

Maar liefst 64 trajecten zijn succesvol afgerond. 
In totaal zijn er 8 trajecten vroegtijdig gestopt. 

De individuele begeleiding ging goed. Er zijn veel 
nieuwe maatjes bijgekomen zijn die enthousiast 
aan het werk gingen en daarnaast is er ook krapte
op de arbeidsmarkt waardoor ook veel trajecten 
snel afgerond konden worden.
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Statistiek 2021

Toelichting op de cijfers

Het aantal nieuwe hulpvragers was vergelijkbaar met 2020, het eerste coronajaar. 
Door corona waren mensen terughoudend met aanmelden. Ook vanuit de aanmeldende professionele 
partners waren minder doorverwijzingen, mede omdat er veel loketten waren gesloten. Er zijn relatief 
veel trajecten afgerond. 
We mochten in 2021 veel nieuwe maatjes opleiden.
We merken dat de interesse om JobHulpMaatje te worden groter is geworden in het afgelopen jaar. 
De opleiding die normaal fysiek plaatsvindt werd in 2021 online gegeven. 

Leiden
Leiderdorp
Oegstgeest
Voorschoten

4

Rapportage over 2021

Georganiseerd door 
Voor Elkaar Leiden e.o.

Le
id

en

Le
id

er
d

o
rp

V
o

o
rs

ch
o

te
n

O
eg

st
ge

es
t

S
u

b
to

ta
a

l

Le
id

en

Le
id

er
d

o
rp

V
o

o
rs

ch
o

te
n

O
eg

st
ge

es
t

S
u

b
to

ta
a

l

Le
id

en

Le
id

er
d

o
rp

V
o

o
rs

ch
o

te
n

O
eg

st
ge

es
t

S
u

b
to

ta
a

l

Overzicht JobHulpMaatje Leiden e.o.

Bestaande hulpaanvragen op 1-1 32 5 1 5 43 36 9 0 2 47 24 4 0 1 29 119

Nieuwe hulpaanvragen van 1-1 t/m 31-12 34 0 2 6 42 31 2 1 5 39 50 8 2 6 66 147

Totaal hulpaanvragen in behandeling 66 5 3 11 85 67 11 1 7 86 74 12 2 7 95 266

Succelsvol afgerond 53 3 2 6 64 20 4 0 2 26 19 1 1 1 22 112

Doorverwezen 2 1 0 1 4 0 1 0 0 1 3 0 0 0 3 8

Gestopt 6 0 0 2 8 11 1 0 0 12 16 2 1 4 23 43

Totaal afgesloten 61 4 2 9 76 31 6 0 2 39 38 3 2 5 48 163

Lopende hulpvragen 5 1 1 2 9 23 5 0 5 33 29 7 0 1 37 79

Wacht op start begeleiding 2 0 0 1 3 9 0 1 0 10 7 2 0 1 10 23

Totaal hulpaanvragen op 31/12 7 1 1 3 12 32 5 1 5 43 36 9 0 2 47 102

JobHulpMaatje Jaarcijfers

bijgewerkt t/m 31-12-2021
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Aantal maatjes 2021 2020 2019

Aantal per 1-1 15 13 18

Opgeleid 11 4 3

Gestopt 6 2 8

Aantal 31-12 20 15 13



Situatie voor en na het volgen van het programma JobHulpMaatje

Voor:

Vrijwel alle hulpvragers hebben weinig zelfvertrouwen en zoeken 
ondersteuning bij de oriëntatie op nieuw of ander werk. Ze hebben 
allemaal in een bepaalde mate te maken met een persoonlijke 
belemmering. Dit kan zowel mentaal als fysiek zijn. 
Een deel van de hulpvragers heeft geen werkervaring, een deel is 
werkloos geworden en een deel is op zoek naar een andere baan en wil 
daar hulp bij. 

Belangstellenden komen op allerlei 
manieren in contact met 
JobHulpMaatje, onder andere via:

• Sociaal wijkteams
• BuZz / SOL / Incluzio
• Werk en Inkomen / UWV
• Flyers / Sociale media / Website
• DZB / Project JA(S)
• SchuldHulpMaatje / HiP Helpt
• Kerken / Diaconieën
• Familie / Vrienden

JobHulpMaatje helpt hulpvragers
om inzicht te krijgen in:

o Wie ben ik?
o Wat kan ik?
o Wat wil ik?
o Wat belemmert mij?
o Wat zoek ik?
o Hoe selecteer ik?
o Hoe presenteer ik mij? 

Leiden
Leiderdorp
Oegstgeest
Voorschoten

Na:

JobHulpMaatje heeft de deelnemers geholpen met het vinden van hun 
passie en hoe ze kunnen solliciteren anno 2021.
Ze hebben inzicht gekregen in eigen competenties, een in het oog 
springend CV en een plan van aanpak gemaakt, waardoor ze meer kans 
maken op een baan. 
Hulpvragers worden deels via een JobGroup geholpen en deels 
individueel, na een intakegesprek wordt afgesproken wat het beste bij 
hen past.

De meesten hebben een beperkt of 
zelfs geen CV, geen sociale media, 
en geen persoonlijk netwerk waar 
ze gebruik van kunnen maken. En 
de meesten solliciteren nog op de 
klassieke manier door alleen op  
vacatures op vacaturewebsites te 
reageren.
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Quotes van deelnemers

JobGroup deelnemer Anna: 

“Ik weet meer wat ik wil en wie ik ben. Ik weet nu ook 
waar ik een baan kan vinden. 
De elevator pitch was het moeilijkste maar het was ook 
heel goed want ik weet dat ik het gewoon moet proberen. 
Ik ben dankbaar voor Maartje, Ibolja en Leo. Veel 
informatie gekregen en veel positieve energie.”

JobGroup deelnemer B.: 

“Ik heb geleerd wat mijn sterkste punten zijn. Waar moet 
ik me op concentreren. Ik vind het heel goed 
georganiseerd en het geeft veel goede informatie.”
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De JobGroup die in december werd afgesloten. 

Praktijkverhaal JobHulpMaatje

In 2018 verloor Kalebau zijn baan. Op de dag dat wij 

hem spreken (in 2021) is hij één nacht verwijderd van 

zijn nieuwe baan. Na 3 jaar zoeken heeft hij beet. "Na 

mijn traject bij stichting Jobhulpmaatje heb ik eindelijk 

een baan gevonden die bij me lijkt te passen."

"Ik heb in die jaren veel gesolliciteerd. Na elke afwijzing 
belde ik om te vragen waarom ik niet werd uitgenodigd. 
Slechts één keer kreeg ik een eerlijk antwoord: ze 
zochten iemand die goed Nederlands kon. Twintig jaar 
geleden kwam ik vanuit Nepal naar Nederland. 
Sindsdien heb ik altijd in internationale bedrijven 
gewerkt, waar Engels werd gesproken. Dus het klopt dat 
ik taalfouten maak in het Nederlands. Nu heeft mijn 
maatje van stichting Jobhulpmaatje mijn brieven voor 
me nagelezen. Daar zaten geen taalfouten meer in!"

Jobhulpmaatje Erjan over het traject met Kalebau:

“Voor mij is het een bijzonder traject geweest. Het 
contact met Kalebau was erg prettig. Ik heb respect voor 
de houding van Kalebau. Zijn flexibiliteit, 
hulpvaardigheid, positiviteit en doorzettingsvermogen 
vielen mij op. Dit heb ik hem kunnen teruggeven. Ik 
denk dat dit kwaliteiten zijn die hem sterk maken. Als 
persoon en als medewerker van een organisatie.”
(dit verhaal is onderdeel van een langer verhaal van 

JobHulpMaatje landelijk). 
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Verdere ontwikkelingen Voor Elkaar Leiden gerelateerd aan JobHulpMaatje in 2021

• JobHulpMaatje Leiden e.o. startte het jaar 2021 met een betaalde coördinator: 
Maartje Harinck. 

• Per 1 april 2021 kreeg Voor Elkaar Leiden kantoor samen met de landelijke 
vereniging SchuldHulpMaatje in De Bakkerij.

• Financiën SchuldHulpMaatje 2021: De financiën van 2021 zijn gedekt door 
lokale subsidies/vergoedingen en landelijke fondsen. 

• Verder zijn we heel trots op onze nieuwe frisse website www.voorelkaarleiden.nl 
• De winst- en verliesrekening en de balans zijn via een aparte bijlage inzichtelijk 

en opvraagbaar.
• Voor overige ontwikkelingen verwijzen we naar het jaarverslag van de stichting 

algemeen.
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Contact

JobHulpMaatje wordt georganiseerd door 
Stichting Voor Elkaar Leiden e.o.

jobhulpmaatje@voorelkaarleiden.nl
071-20 321 20  #3
www.voorelkaarleiden.nl

Oude Rijn 44-B 
2312HG Leiden

Onze nieuwe website 
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Donaties
en 
vrijwilligers 
vanuit 
de kerken, 
de christelijke 
studentenverenigingen 
en van 
particulieren

JobHulpMaatje in Leiden en omgeving werd in 2021 mede mogelijk gemaakt door: 
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We werken in vier plaatsen: Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Voorschoten. 
We helpen alle hulpvragers uit deze vier genoemde plaatsen al varieert de financiering en de samenwerking per plaats.
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