
Tips voor gebruik 

• Geluid graag uitzetten, camera ook als u niet in beeld 
wilt, webinar wordt opgenomen.

• Chatfunctie zit tweede van links
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Even vooraf…

Stelling: 

De effecten van jobmaatjes zijn wetenschappelijk 

aangetoond

Graag in de chat zetten: eens / oneens



Ontwikkelingen arbeidsmarkt



Maatschappelijke effecten corona 
(SCP: juli 2020)

Kwetsbare sectoren:

• Arbeidsbemiddeling (mensen met flex contracten)

• Reisbureaus

• Luchtvaart

• Horeca

• Sierteelt

• Cultuur, sport en recreatie



Kwetsbare groepen 
(SCP: juli 2020)

Bovengemiddeld vaak een flexibel arbeidscontract en ook vaak 

werkzaam in de kwetsbare sectoren:

• Mensen met een migratieachtergrond (met name vml asielzoekers)

• Mensen met een laag opleidingsniveau

• Mensen met een arbeidsbeperking (aangewezen op regelingen 

van na 2015)

• Jongeren



Wat doet een jobmaatje?
(Movisie 2015)

Maatje als bondgenoot:

• Doel: sociale uitsluiting voorkomen

• Relationele ondersteuningsstijl (luisteren zonder 

oordeel, bemoedigen, opkomen voor belangen etc.)

Maatje als coach:

• Stimuleren, uitdagen om een veranderingsproces 

aan te gaan

• Instrumentele ondersteuningsstijl (doelen stellen, 

activiteiten ondernemen, stimuleren, evalueren, etc.)  





Effecten van (job)maatjes
(Movisie 2015)

• Kwaliteit van leven verbetert

• Maatje levert “steppingstones” en het zelfvertrouwen om gedrag te 

veranderen

• Maatje helpt nieuwe vaardigheden aan te leren, sociaal netwerk te 

verbreden, de leefwereld te verruimen en het emotioneel 

welbevinden te verbeteren

Kortom: de neerwaartse spiraal wordt gekeerd!



Actief burgerschap is populair in tijden 

van bezuiniging. Maar …

Wat is de bestuurlijke visie en wat zijn de 

leidende principes?

• Zet in op preventie (integrale aanpak)

• Help mensen om zichzelf en elkaar te helpen

• Doe niet wat niet nodig is

• Weet wat er speelt en om wie het gaat

• Weet welke inzet wat oplevert (doe wat werkt!)

(Visitatiecommissie financiële beheersbaarheid sociaal domein. Oktober 

2020)



Het is haalbaar dat 

tenminste 60% van de 

mensen in de bijstand na zes 

maanden weer op eigen 

benen kan staan. 

Stelling 1



Gemeenten kunnen niet 
zonder 

burgerinitiatieven en 
moeten deze actief 

stimuleren. 

Stelling 2



Stelling 3

De kosten in het sociaal 
domein lopen hoog op, 

omdat we zijn gaan denken 
dat mensen alleen een goed 
leven kunnen leiden als zij 

daarvoor de zorg en 
ondersteuning krijgen.   



Stelling 4

Gemeenten zijn 
onvoldoende toegerust om 
mensen in de bijstand die 
specifieke begeleiding te 
geven die noodzakelijk is 

om hen weer aan het werk 
te krijgen.



Gemeenten zien het in 

crisistijd als hun taak om zzp-

ers in hun ondernemerschap 

te ondersteunen. 

Stelling 5



Beeld van de resultaten

   

Opgeleid

JobmaatjesDeelnemers

   Uitstroom

   

   

cf 1e doel: 
werk/zzp/ 
werkervaring/, 
stage/opleiding

    
Anders
(vrijw werk)

   
Gestopt zonder
uitstroom

   In traject**
15 okt 2020 (abs)

**Deel van dlnmrs wordt nog begeleid na  start in baan/ stage of WEP e.d



Kennismakingsgesprek?

Heeft u belangstelling voor Reconnact en 

wilt u een kennismakingsgesprek met ons? 

Maak dan snel hiervoor een belafspraak op 

www.reconnact.nl/afspraak. 


