
 

Maatjes gezocht! 

Het coronavirus heeft veel impact op werkend Nederland. Veel bedrijven hebben geen werk meer en 

moeten personeelsleden ontslaan, tijdelijke contracten worden niet verlengd en werkzoekenden 

kunnen nu moeilijk een baan vinden. JobHulpmaatje helpt werkzoekenden bij de zoektocht naar een 

(vrijwilligers)baan.  

JobHulpmaatje in Utrecht (stad) is op zoek naar Maatjes, die werkzoekenden willen helpen. Als 
maatje word jij gekoppeld aan een werkzoekende die jij één op één coacht. De werkzoekende werkt 
zelf actief mee door thuisopdrachten te maken. Daarnaast maakt de werkzoekende testen over zijn 
eigen ontwikkeling, interesses en mogelijkheden voor het vinden van werk. Als maatje ben je het 
luisterend oor, inspirator en steun voor de werkzoekende.  
 
Het betreft een vrijwilligersfunctie voor gemiddeld 2 uur per week.       

Wij zoeken iemand die   

- Graag iets wil betekenen voor een werkzoekende. 
- Mentale en praktische ondersteuning kan bieden en meedenkt over de mogelijkheden om 

(vrijwilligers)werk te vinden. 
- Zich betrokken voelt bij de doelgroep (werkzoekenden met voldoende perspectief op 

zelfredzaamheid). 
- Vanuit eigen ervaring wil delen om mensen verder te helpen.  Omdat een deel van de 

begeleidingen die we bieden wordt geboden aan statushouders, is het fijn als een aantal 
vrijwilligers juist met deze doelgroep affiniteit heeft, denk aan:   

- interesse in andere culturen;   
- je kunnen verplaatsen in de denkwereld van een ander; 
- minimaal 2 jaar wilt inzetten als JobHulpmaatje; 
- beschikt over computervaardigheden. 

  

Wat bieden we jou?   

- Een 2-daagse training vanuit het landelijke netwerk JobHulpMaatje.   
- Intervisie en werkbespreking met collega-vrijwilligers.   
- Jaarlijkse thema-avond met inhoudelijk onderwerp door een professional.   
- Landelijke JobHulpMaatje-dag met inhoudelijke workshops.   
- Prettige werksfeer en goede begeleiding vanuit de coördinator en contact met andere 

vrijwilligers en medewerkers.    
 
Wil je maatje worden, ga dan naar: www.jobhulpmaatje.nl en meld je aan!  
 
Heb je nog vragen? Bel dan naar Michiel Kersemaekers: 06-21967860 of: info@jobhulpmaatje030.nl 

http://www.jobhulpmaatje.nl/
mailto:info@jobhulpmaatje030.nl

