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1. Betrokkenen 

 
 

 

Initiatiefnemers: 

In samenwerking met:  

POA: Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt Soest 
Kerken, diakonale platforms, schuldhulpverlening, 
voedselbank 
UWV, psychiatrische inrichting 
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2. Context samenwerkingen 



 

 

Werkloosheid in Nederland (augustus 2013: 694.000) 

WW-uitkeringen:  395.000 mensen 

Bijstand:  400.000 mensen 

Werkenden in Nederland: 7,3 miljoen 

 

Werklozen en Bijstand 



 

De verantwoordelijkheid voor de bijstandsuitkeringen ligt 

tegenwoordig bij de gemeente. Hoe minder uitkeringen, 

hoe beter voor de gemeentebegroting en daarmee voor 

de inwoners.  

 

• Mensen in bijstand begeleiden naar werk 

• Voorkomen dat mensen in de bijstand terecht komen (ZP-ers, 

NUGgers) 

• WW-uitkeringsgerechtigden werk voordat ze in de bijstand komen 

Bijstand  



3. Doelstellingen Job en ZP Maatjes 

 Lokale mensen in een kwetsbare positie maatschappelijk en economisch 

steviger maken,  en hun zelfredzaamheid vergroten 

• werkzoekenden 

• (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten 

• Z(Z)P-ers 

 Gericht op concreet resultaat in de vorm van werk, opdrachten of 

vrijwilligerswerk 

 Pilot met de duur van 6 maanden 



4. Voorbeeld resultaat “mensen aan het werk” 

 14 mensen door gemeente doorverwezen in 3 maanden, waarvan 

 3 in sollicitatie traject goede vooruitzichten 

 3 begeleid naar betaalde baan 

 1 betaalde stageplek 

 1 leer-werk traject 

 1 vrijwilligerswerk 

 1 gestart met opleiding 

 2 mensen met een WW-uitkering starten  

nieuw bedrijf en worden begeleid  

 7 ZP-trainers uit Soest ingezet, daarnaast  

6 vrijwilligers en projectleiding 

 



Overige resultaten  

 4 Trainingen georganiseerd 

 Intervisie gestart 

  

Operatie 

 Communicatie 

 Goed functionerende website 

 Folder 

 Veel aandacht in (sociale) media – positieve uitstraling in de regio 

 Materiaal voor maatjes 

 Maatjeshandboek 

 Tookit 

 Procesbeschrijvingen 

 Overeenkomsten 

 Praktische documenten 

 Digitale ontsluiting 

 Dichtblij biedt een professionele infrastructuur om klanten te matchen 

 De sociale cohesie neemt enorm toe 



Resultaten in andere plaatsen 

 

 Apeldoorn – dak- en thuislozen – 4 van 6 mensen aan het 

werk 

 Barneveld – NUGgers – profilering, social media 

deelnemerstraining en start maatjestrainingen 

 153 mensen aan betaalde baan geholpen 

 Een beweging in je dorp of stad van mensen, die mensen 

aan werk willen helpen. Het netwerk van elke werkeloze 

wordt enorm vergroot waardoor er een grotere kans is 

op hulp 

 



5.  Voorstel Maatjesprojecten in Nederland 

 Pilots opstarten: ten minste X mensen naar betaald werk laten instromen 

vanuit een groep van X bijstandsgerechtigden, aan te leveren door de 

gemeente 

 Daarnaast ook begeleiding van mensen uit andere kwetsbare groepen, zoals 

Wahjong, NUGgers en/of ZP 

 30 Maatjes opleiden (waarvan er 

minimaal 25 aan de slag gaan) 

 Driewekelijkse evaluaties 

 Ontzorgen van werkgevers door  

maatjes 

 Periode: 6-12 maanden 



 

 Samenwerking met cliëntenmanager gemeente/Sociale Dienst 

 Samenwerking met UWV, Kerken, Diakonale platforms, 

voedselbanken, schuldhulpverlening, psychiatrische inrichting 

 Samenwerking Lokale partijen, zoals Platforms 

Armoedebestrijding en welzijnsinstellingen 

  

Samenwerkingen 



 

 

5. Hoe nu verder? 

 
Neem contact op via www.maatjesbank.nl of 

een mail naar info@soestermaatjes.nl 

 

http://www.maatjesbank.nl/

