Algemeen Jaarverslag 2020
Het Kernteam van de landelijke organisatie is de laatste twee jaren uitgebreid met een aantal
personen. Het team bestaat nu uit de volgende personen:
Initiatiefnemer Stan Uyland (accent op strategie, contacten, initiatieven),
Johan Klasens (ICT, Vormgeving, stagebegeleiding),
Marian Connotte (Projectmanagement en algemene zaken)
Lex Bergers (trainingen, communicatie, projectleiding, algemene zaken),
Coen Kranenberg (algemene zaken, advies, projectaanvragen)
Ab van der Hulst (algemene zaken, advies, projectaanvragen)
Maria Jasperse (ondersteuning)
Deze personen werken in principe als onbezoldigde sociale ondernemers in dit landelijke kernteam.
Daarnaast hebben stagiaires van zowel MBO- als HBO opleidingen een bepaalde tijd allerend
kunnen meewerken in het kernteam. ReconnAct is een erkend leerbedrijf.
Projecten
In 2020 heeft ReconnAct in verschillende plaatsen een jobmaatjesproject kunnen uitvoeren en
werkzoekenden naar werk helpen begeleiden. Verheugend was dat het Jobmaatjesproject in de
gemeenten Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren in 2020 voor het vierde achtereenvolgende jaar
mensen naar werk heeft mogen begeleiden. In dit project zijn Paul Koeleman, Marian Connotte en
Lex Bergers de projectleiders en werken ze samen met ca. 35 vrijwillig werkende jobmaatjes.
Door de coronacrisis is het aantal aanmeldingen vanuit de gemeenten weliswaar afgenomen, nog
steeds is meer dan 50% van het aantal werkzoekenden uitgestroomd naar betaald werk of een
werkstage.
In 2020 is het jobmaatjes project in Amersfoort gecontinueerd, in principe gericht op de begeleiding
van hoger opgeleiden met een Bijstandsuitkering. Ook hier is het aantal aanmeldingen door de
gemeente afgenomen door de coronacrisis. Er zijn 5 personen door jobmaatjes begeleid.
In Leusden hebben ReconnAct Jobmaatjes een aantal statushouders begeleid. Het gaat hier om
kleine aantallen. Geconstateerd is dat de taalontwikkeling van statushouders van essentieel belang is
om betaald werk te vinden. Er wordt dan ook steeds meer gezocht naar taalwerkstages: stages
waarin de statushouders in een werksituatie, al dan niet als vrijwilliger, de Nederlandse taal meer
eigen proberen te maken.
In Soest is mede door een financiële bijdrage door het Zonnegloren Fonds gewerkt met zgn.
Kansmaatjes: vrijwilligers die mensen één of meer stappen op de participatieladder proberen te laten
“stijgen” in de zin van actief worden volgens de criteria van de participatiewetgeving. Van een
“geïsoleerd” leven naar meedoen in de samenleving. In dit project is nauw samengewerkt met
Stichting Hart voor Soest.
Trainingen en intervisie
In 2020 is het aantal trainingen en intervisiebijeenkomsten in aantal afgenomen door de
coronasituatie. Er zijn enkele bijeenkomsten geweest via videobellen (Zoom), waaronder een
webinar over ‘Cultuurverschillen met Statushouders’, om kennis over te dragen en met elkaar
praktische zaken te bespreken, maar minder om met elkaar te oefenen, ervaringen te delen en

elkaar te adviseren.

Nieuwe projecten
In 2020 is er weinig gelegenheid geweest om met andere gemeenten nieuwe jobmaatjesprojecten te
bespreken. De gemeenteambtenaren werkten voornamelijk vanuit huis, gezamenlijke bijeenkomsten
waren niet mogelijk.
Er zijn wel initiatieven genomen om het maatjesconcept ook te gaan toepassen bij kunstenaars
(zelfstandige creatieven) en op ROC Midden Nederland. Kunstenaars hebben vaak moeite om op een
zakelijke en bedrijfsmatige manier hun ondernemerschap in te richten. Samen met de organisatie
Cultuur + Ondernemen is ReconnAct bezig met het ontwikkelen van een project waarin kunstenaars
naast scholing via Cultuur + Ondernemen ook een maatje (een ‘zakenmaatje’’) krijgen toegewezen
om in de praktijk het geleerde toe te passen.
Met ROC Midden Nederland zijn besprekingen gestart om een project te starten waarin leerlingen
op MBO-2 niveau door een vrijwillig Stagemaatje ondersteund gaan worden om een geschikte
stageplaats te vinden. Het betreft hier leerlingen met een buitenlandse achtergrond.
Hopelijk kunnen beide projecten in 2021 doorgang vinden.

