Balans en Staat Baten en Lasten 2021
In 2018 werd de Stichting Reliance opgericht. Deze voert als enige activiteit JobHulpMaatje uit.
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Doelstelling
Het verlenen van hulp op het gebied van het geestelijk en het maatschappelijk welzijn aan inwoners van
Zoetermeer en omgeving; het vergroten van de zelfredzaamheid van de mensen met een hulpvraag door
middel van het bieden van individuele (“hulpmaatjes”) of groepsgewijze sociale en praktische ondersteuning;
het bevorderen van de effectiviteit van de hulpverlening door inzet van vrijwilligers; het bevorderen van de
samenwerking tussen vrijwilligers en professionele hulpverlening.
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Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
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Jan Waaijer
Peter Veld
Peter Veld
Johan Alebregtse

Benoemen Statutair Bestuur
De leden van het bestuur worden door het bestuur benoemd. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter,
een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen in een persoon
worden verenigd. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar en zijn ten
hoogste tweemaal herbenoembaar.
Beloningsbeleid
Er zijn geen medewerkers in loondienst bij Stichting Reliance. Aan de bestuurders wordt geen beloning
toegekend. Kosten kunnen worden vergoed aan de bestuurders op vertoon van bewijsstukken.
Beleidsplan
JobHulpMaatje Zoetermeer zet zich in om mensen die op eigen kracht niet slagen in het verkrijgen van een
baan daarin wel te laten slagen dan wel forse stappen te laten zetten op dat pad. Het doel is de vrijwilligers te
koppelen aan hulpvragers. Deze vrijwilligers ondersteunen hulpvragers afgestemd op hun behoefte. De
hulpverlening is erop gericht om hulpvragers weer grip te laten krijgen op hun eigen situatie. Daarbij heeft de
ondersteuning een preventief karakter, ook gericht op het voorkomen van terugval. De hulpverlening vindt
plaats in netwerkbijeenkomsten, in JobGroups van ongeveer 10 deelnemers, in workshops waarin
werkzoekenden wekelijks begeleid worden met netwerken en solliciteren en in één op één Maatjestrajecten.
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De vrijwilliger is bij deze activiteiten HET aanspreekpunt voor hulpvragers. Geschikte vrijwilligers worden vanaf
2018 door professionele partners opgeleid en gecertificeerd als JobHulpMaatje. Deze maatjes worden
gekoppeld aan mensen die werk zoeken. Deelname van werkzoekenden is altijd vrijwillig en zij melden zichzelf
aan. Het JobHulpMaatje is de steun en toeverlaat van mensen die zijn vastgelopen of dat dreigen te raken. De
vrijwilliger kan iemand helpen om iemand weer in zijn/haar kracht te zetten, ondersteuning geven tijdens een
traject van werk zoeken en ook daarna nog helpen dit vol te houden. De aanpak is daarmee gericht op het
voorkomen van vergaande psychologische, relationele en financiële negatieve gevolgen van werkloos zijn.
Waar nodig worden mensen doorverwezen naar hulpverleners. In het contact met een JobHulpMaatje worden
mensen begeleid en ondersteund, het contact helpt mensen om het werk zoeken vol te houden. Met andere
organisaties wordt actief samenwerking gezocht.
Financiën in 2021
Voor de dienstverlening wordt aan de werkzoekende geen bijdrage in rekening gebracht. De kosten worden zo
laag mogelijk gehouden door te werken met vrijwilligers. De kosten in 2021 werden gedekt uit bijdragen van de
gemeente Zoetermeer, van goede doelen fondsen (in 2021 waren dat Kansfonds, Oranjefonds en MAEX;
Instituut GAK en KNR), van bijdragen van kerken, bedrijven en particulieren. MAEX en KNR zijn nieuwe
donateurs. MAEX is een online platform van de Stichting Kracht in NL, dat projecten steunt. KNR is de
Konferentie van Nederlandse religieuzen, dat donaties geeft aan projecten. Werkzoekenden wordt gewezen op
de mogelijkheid bij een succesvol traject een vrijwillige bijdrage te betalen. In 2021 moest voor het tweede
opeenvolgende jaar worden ingespeeld op de gevolgen van COVID-19 op de werkzoekenden. Door de
wisselende omstandigheden en lockdowns konden soms werkzoekenden digitaal en soms in levenden lijve
begeleid konden worden. Nieuwe werkzoekenden konden JobHulpMaatje moeilijker vinden of schatten hun
kansen op werk op dat moment laag in. Door deze ontwikkelingen werden minder projecten ontwikkeld dan
eerder verwacht. Ook werd minder uitgegeven aan JobGroups dan eerder verwacht. Van Kansfonds werd een
extra bijdrage verkregen van 6000 om na Corona extra activiteiten te kunnen ontwikkelen. Dat zal in 2022
worden benut om meer werkzoekenden te bereiken en met name zij die onbekend zijn, omdat zij niet actief
begeleid worden en vaak afgehaakt zijn. Het project “Over de brug naar arbeidsparticipatie” dat in 2019 en
2020 is uitgevoerd werd in 2021 gedegen geëvalueerd. Besloten werd tot het continueren hiervan. Dit wordt
door JobHulpMaatje Nederland vormgegeven voor de jaren 2022 en 2023 en opnieuw door Instituut GAK
gesteund. JHM Zoetermeer zal hieraan deelnemen en de hiervoor al verkregen middelen (16056 opgebouwd
uit 5306 in 2020 en 10.750 in 2021) inzetten. De middelen van KNR zijn bedoeld voor het project “Ik werk in
Nederland” ten behoeve van migranten. Hiervan werd een deel (320) besteed en een deel (1680) zal in 2022
besteed worden. De middelen van MAEX werden verstrekt voor het realiseren van een nieuwe website en die
is er ook gekomen.
Activa
Er zijn twee laptops in bezit, die door de coördinatoren worden gebruikt. Er is een mobiele telefoon in bezit op
het algemene nummer waarmee JobHulpMaatje Zoetermeer bereikt kan worden.
Balans per ultimo 2021
Activa
Vorderingen
Liquide middelen (bankrekening)
Totaal Activa
Waarvan vooruitbetaald voor 2022

0
26511
26511
23736

Passiva
Crediteuren
Bestemmingsreserve
Project Over de Brug (Instituut GAK) 2022
Project Nieuwe Hoop op Werk (Kansfonds) 2022
Project iWIN (KNR) 2022
Algemene reserve
Totaal Passiva

0
2775
16056
6000
1680
0
26511
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Staat van Baten en Lasten 2021

Lasten
Kosten organisatie en coördinatie
Deelname projecten
- JHM NL
- LDC Trjct
- Ontwikkeling Projecten
Kosten Maatjes
Kosten JobGroups en Workshops Netwerken
Kosten Kantoor en Algemeen

Realisatie

Begroting

7829
10580

9019
14754

3000
2414
5166

3000
2414
9340
8001
1057
4948

9000
4100
5750

Totaal Uitgaven

32415

42623

Inkomsten
Bijdrage gemeente Zoetermeer

11673

11673

Bijdrage Oranjefonds, Kansfonds
- Bijdrage Kansfonds 2021 8000
- Bijdrage Oranjefonds 2020 6000

14000

14000

Bijdrage KNR (2021 en 2022) voor iWIN

2000

2000

Bijdrage Kansfonds extra ivm Corona 2021/2022

6000

6000

Bijdrage MAEX voor nieuwe website

2500

2500

Bijdrage Instituut GAK (project De Brug 2022 en 23)

10750

0

Ontvangen giften en bijdragen

3696

6450

Totaal Inkomsten
Vooruit ontvangen 2022

50619
18430

42623

Totaal inkomsten excl. vooruit ontvangen 2022

32189

42623

Netto Resultaat 2021 is - 226
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