
 

Vrijwilligersvacature: JobGroupleider bij JobHulpMaatje Utrecht 

JobHulpMaatje is er voor mensen die op zoek zijn naar een baan of niet op hun plek zitten. Werkloos 

zijn is heftig en heeft niet alleen invloed op de werkzoekende, maar ook op zijn omgeving. Wij geven 

de werkzoekende een steuntje in de rug en helpen hem op weg naar (vrijwilligers)werk. Door 

JobGroups en individuele trajecten denken we met de werkzoekende mee over wie hij is, wat hij kan 

en wat hij écht wil.  

Omdat Jobhulpmaatje Utrecht groeit en we steeds meer aanmeldingen krijgen voor de JobGroups, zijn 

we op zoek naar nieuwe JobGroupleiders.  Een JobGroup is een creatieve ontmoetingsplek van en voor 

werkzoekenden, die elkaar steunen en op weg helpen om een baan te vinden. Samen met anderen 

spreek je over concrete do’s en don’ts voor het vinden van werk. Dit doe je aan de hand van 

prikkelende vragen en opdrachten. Je kunt hier ook terecht voor het uitwisselen van vacatures, 

sollicitatie-ervaringen en tips. En om deze bijeenkomsten goed te laten verlopen, heeft Jobhulpmaatje 

Utrecht Jobgroupleiders nodig.  

Het betreft een vrijwilligersfunctie van minimaal één dagdeel in de week tijdens de JobGroup periode 

van ca 8 weken. In verband met de coronacrisis verwachten we de eerste JobGroup weer te starten in 

september 2020. 

De werkzaamheden 
• geven en voorbereiden van een JobGroup (evt. samen met een andere JobGroupLeider) 

bestaande uit 7wekelijkse bijeenkomsten van 2 uur  
• van tevoren kennismakingsgesprekken houden met de deelnemers 
 
Wij zoeken iemand die 
• die goed voor een groep kan staan en aandacht heeft voor het groepsproces 
• zich betrokken voelt bij de doelgroep (werkzoekenden met voldoende perspectief op 

zelfredzaamheid) 
• een positieve levensinstelling heeft 
• vanuit zijn eigen ervaring wil delen om mensen verder te helpen 
• grenzen kan stellen en deelnemers kan spiegelen met (niet helpend) gedrag 
• minimaal twee keer per jaar een JobGroup wil geven 
• zich minimaal een twee jaar wil inzetten 

• Ervaring met onderwerpen op het gebied van werk zoeken en werkzoekenden is handig, maar 
geen vereiste 

•  
Wat bieden we jou? 
• 2-daagse training (zaterdag 27 juni van 9.30-15.30 en donderdag 2 juli van 15.30-21.30)* 
• 4 keer per jaar intervisie met andere JobGroupleiders 
• Landelijke JobHulpMaatje-dag met inhoudelijke workshops 
• prettige werksfeer en contact met andere vrijwilligers en medewerkers 
 *) de plaats van de trainingen wordt nog nader bepaald 
 
Contact 
Heb jij interesse? Mail dan je motivatie naar jobgroupleider@jobhulpmaatje030.nl. Ook voor meer 
informatie kan je een e-mail sturen naar bovenstaand e-mailadres. Onze coördinator Kees van den 
Berg neemt dan zo snel mogelijk contact met je op. Je kunt hem ook bellen: 06-51112820. 


