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Doel van deze bijeenkomst? 
Door de krapte op de arbeidsmarkt zou je denken dat er voor iedereen een eerlijke kans 
op werk is. Niets is echter minder waar. Veel mensen missen de boot. Alleen al in 
Zoetermeer gaat het om ongeveer 6000 personen. Minister van Gennip noemde recent 
voor heel Nederland nog “meer dan een miljoen personen”.  

Deze mensen hebben vaak meerdere problemen en zijn moeilijk te bereiken. Daarom 
stonden tijdens de bijeenkomst de volgende vragen centraal:  

1. Wat zijn de problemen  
2. Hoe herkennen betrokken organisaties deze 
3. Hoe bereiken betrokken organisaties hen  
4. Hoe kunnen organisaties elkaar ondersteunen in het beter bereiken van hen 

De problematiek werd belicht vanuit meerdere perspectieven: dat van maatschappelijke 
organisaties, dat van kerken en vrijwilligers, dat van de Binnenbaan en andere betrokken 
organisaties en het perspectief van bedrijven. 

Opening 
Jan Waaijer, voorzitter van het organiserende JobHulpMaatje Zoetermeer haalde ter 
introductie het enkele maanden geleden gepresenteerde nieuwe boek van Joris Luyendijk 
“De Zeven Vinkjes” aan.  Als het goed met je gaat kun je 7 vinkjes zetten, sommigen meer 
dan 7 vinkjes. Voor hen is Nederland een “gaaf” land. Als je minder dan 7 vinkjes kunt zetten 
een minder gaaf land. Voor de een “eigen schuld dikke bult”, voor de ander “dikke vette 
pech”.  
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JHM heeft de beste bedoelingen voor mensen die moeilijk zelfstandig de arbeidsmarkt 
kunnen betreden. De vrijwilligers van JobHulpMaatje zijn niet de enigen die zich hiervoor 
inzetten. Want mensen hebben vaak meerdere problemen. Mensen met schulden, grote taal 
achterstand, cultuurachterstand en/of mensen die het geestelijk moeilijk hebben. Vaak 
bekommeren wij ons om dezelfde mensen. Het is duidelijk dat veel mensen een duwtje in de 
rug nodig hebben en niet alleen van JHM. Wie de schoen past trekke hem aan. 
Multiproblematiek vraagt om Multi-aanpak.  

Jan Waaijer sprak de hoop uit dat deze partnerbijeenkomst het saamhorigheidsgevoel een 
impuls kan geven voor de mensen die een steuntje nodig hebben. Ons gemeentebestuur 
heeft een rol en samen met de vele organisaties die onze gemeenschap kent moet het toch 
mogelijk zijn, naast onze medemens te staan. 

Ronde tafel gesprek: Multiproblematiek in Zoetermeer 
Inwoners van Zoetermeer kunnen gelukkig al op veel plaatsen terecht. 
Vrijwilligersorganisaties en kerken spelen daarin een belangrijke rol. De samenwerking is 
groeiend. Wat kan meer gedaan worden? Hoe kunnen meer organisaties betrokken worden? 
Welke sociale problematiek ervaren kerken? Wat kunnen vrijwilligersorganisaties betekenen 
voor kerken? 
 

Online peiling: Wat zijn de problemen? 
Een inventarisatie met de Mentimeter door presentator Paula Keun onder de deelnemers 
leverde het volgende overzicht op van problemen.  
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De discussie werd ingeleid door een kort gesprek met Piëzo, Gilde Zoetermeer en 
SchuldHulpMaatje Zoetermeer en daarna uitvoerig bediscussieerd door alle deelnemende 
organisaties.  

 

De discussie leverde op, dat elke organisatie eigen kanalen kent waarmee mensen zich tot 
die organisatie wenden en waarmee die mensen vervolgens geholpen worden. Dat is in veel 
situaties ook een sterk punt, omdat mensen met een probleem zich rechtstreeks zonder 
tussenstations kunnen wenden tot een organisatie die hulp kan bieden. Deze organisaties 
kunnen vaak ook direct helpen, omdat geen bureaucratische intakeprocedures of 
indicatieprocedures gevolgd moeten worden.  

De aandacht voor andere problemen, die tegelijkertijd spelen of die onder andere 
problemen schuil gaan schiet daar wel eens bij in. Een belangrijke stap kan zijn elkaar beter 
kennen en elkaar kunnen bereiken, zodat snel een ander gesignaleerd kan worden als die 
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mogelijk kan helpen of soms zelfs kan overnemen.  Dat kreeg altijd al minder aandacht en 
dat heeft in Coronatijd een extra deuk opgelopen.  

Gesignaleerd werd, dat het in de actualiteit vaker voorkomt dat mensen sneller en ernstiger 
in de problemen komen. Bijvoorbeeld zorgt de combinatie werkverlies, echtscheiding en 
schaarste op de woningmarkt en schulden vaker voor snel boven het hoofd groeiende 
problematiek. Daarnaast is naast Taal ook Digitaal een groot probleem. Bijna elke 
overheidsdienst is alleen digitaal te benaderen, dat werkt niet altijd goed en veel mensen 
hebben er problemen mee. Bij jongeren valt op, dat er vaak sprake is van geestelijke 
problemen. En dat is in Coronatijd erger geworden. 

Opvallend is ook de behoefte van nazorg. Zo is ongeveer een derde van de instroom in de 
bijstand herinstroom van personen die daarvoor uit de bijstandsregeling zijn gekomen. 
Mensen zouden beter begeleid moeten worden om dit te voorkomen.  

Keynote Patrick Verhoef: De Binnenbaan, een nieuw fenomeen. 
De afgelopen raadsperiode is door de gemeente Zoetermeer hard gewerkt om De 
Binnenbaan te realiseren. Maar wat doet De Binnenbaan eigenlijk? De 
vrijwilligersorganisaties bleken minder vertrouwd met De Binnenbaan dan gedacht. Daarom 
was in het programma van de partnerbijeenkomst een keynote opgenomen van directeur 
Patrick Verhoef. Meerdere collega’s van De Binnenbaan waren present om tijdens de 
discussie en tijdens de informele momenten vragen te beantwoorden.  Patrick vertelde over 
ambities, werkwijzen en kansen van De Binnenbaan en de direct verbonden organisaties 
zoals Regionaal Mobiliteitsteam en Werkgevers Servicepunt. En hij beantwoordde alle 
vragen.  

 



7 
 

 

Ook maakte hij duidelijk dat De Binnenbaan de samenwerking opzoekt, óók met de 
vrijwilligersorganisaties. Deze zitten vaak dicht op de mensen met de problemen, kunnen 
met een minimum aan regels snel en toegankelijk zijn en kunnen helpen bij de oplossing. 
Met meerdere organisaties wordt de samenwerking nu al opgebouwd. En dat leent zich 
zeker voor uitbreiding. Binnenbaan kan daarvoor dus worden benaderd.  

Het Regionaal Mobiliteitsteam RMT is opgericht om in Coronatijd een extra inspanning te 
leveren om baanverlies tegen te gaan. In de bijeenkomst werd door Marije Straatsma, 
projectleider van het RMT in deze regio, gemeld, dat inmiddels gelukkig besloten is het RMT 
langer in te zetten en breder dan alleen de Corona-problematiek.  

De bijeenkomst droeg veel bij aan het helder krijgen van het goede beeld van taak en 
werkwijze van De Binnenbaan. Ook de open en toegankelijke stijl waarmee dit werd 
overgebracht werd gewaardeerd.  
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Online peiling: Verbeteringen in de samenwerking? 
Een korte uitvraag via Mentimeter maakte snel inzichtelijk wat de ideeën waren voor het 
verbeteren van onze samenwerking. Hieronder de opbrengsten, rechtstreeks uit 
Mentimeter: 

 

 

 

Gesprek met vrijwilligers JobHulpMaatje 
Het gesprek werd gehouden met Chrystal Korving en Sjanet van der Velden. Allebei zijn 
vrijwilliger bij JobHulpMaatje Zoetermeer.  Zij zijn allebei ook professioneel actief 
respectievelijk als HR-adviseur en als recruiter. Beiden gaven aan, dat het daarnaast werken 
voor werkzoekenden via JobHulpMaatje erg leuk is om te doen en vooral ook erg nuttig.  

Allebei maakten met concrete voorbeelden duidelijk, dat vaak de geboden begeleiding voor 
de werkzoekende van doorslaggevend belang was. Soms weten mensen echt niet de weg 
omdat het allemaal zo ingewikkeld is. Of hebben ze het zelfvertrouwen verloren, dat het wél 
kan lukken met die baan. Of worden zij afgescheept of kunnen zij niet op het eigen niveau 
aan de slag, zoals bij migranten nogal eens voorkomt. Of voelt een werkzoekende op leeftijd 
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zich afgedankt en denkt dat het hem of haar toch nooit meer gaat lukken. Goede 
begeleiding, voldoende tijd uittrekken en zoveel gesprekken voeren als nodig is en vooral 
echt luisteren helpt dan vaak om het geloof dat het wél gaat lukken terug te krijgen. Met 
mooie successen als gevolg.  

Als succesfactor zien zij, dat JobHulpMaatje over een duidelijke aanpak beschikt. Er zijn 
JobGroups met zeven goed uitgewerkt stappen met prima ondersteunend materiaal voor 
zowel de vrijwilliger als de werkzoekende. En Maatjes voegen daar een individuele aanpak 
aan toe in een één op één begeleiding van een werkzoekende. En er zijn wekelijks 
workshops. Een heel degelijke basis en maatwerk gaan zo uitstekend samen. Vrijwilligers 
voelen zich zo ook goed ondersteund.  

Voor Chrystal en Sjanet is het duidelijk: Dit vrijwilligerswerk is hard nodig!  

 

Ronde tafel gesprek: de rol van het bedrijfsleven 
Veel bedrijven ervaren krapte op de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd staan veel mensen aan de 
kant zonder werk. Hoe kunnen zij een faire kans op werk krijgen? Welke ideeën leven 
daarover bij de bedrijven zelf? Wat is al gedaan en welke ideeën leven daar over?  

De discussie werd ingeleid in een gesprek met Dons Herfst (Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen MVO), Patrick Verhoef (Binnenbaan) en Saskia Koerselman (bestuur JHM 
Zoetermeer, advocaat, ondernemer en arbeidsrechtdeskundige).  

 

Er kwam sterk naar voren, dat bedrijven op de huidige arbeidsmarkt flexibel willen zijn en 
dat ook wel moeten zijn.  

Veel bedrijven lopen er tegen aan, dat veel van hen wordt verwacht terwijl de deskundigheid 
er lang niet altijd is. Het leeuwendeel van de bedrijven én van de werkgelegenheid zit in een 
groot aantal kleine bedrijven met bijvoorbeeld ongeveer tien werknemers. Dan is de 
deskundigheid vaak te dun gezaaid om alle uitdagingen het hoofd te bieden. En de tijd om 
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mensen intensief te begeleiden is er dan vaak ook niet. Als bedrijven hierbij geholpen 
zouden worden dan zou dat helpen.  Daar staat wel tegenover, dat niet alle bedrijven op die 
hulp zitten te wachten. Zij zijn aan het ondernemen en willen zelf aan het roer staan.  De 
opgave voor het MKB lijkt dus te zijn een faire kans op werk mogelijk te maken voor mensen 
met afstand tot de (krappe) arbeidsmarkt én ervoor te zorgen dat bedrijven dat ook kunnen 
waarmaken met zo weinig mogelijk betutteling.  

Voor grote bedrijven met een professionele staf ligt dit anders. Daar zijn meer 
mogelijkheden en zij kunnen daarop ook worden aangesproken. Daar is ook nog veel meer 
te halen.  

Online peiling: Concrete vervolgstappen? 
Aan het eind van de dag was het overduidelijk: we willen hiermee allemaal verder en graag 
de ideeën concreet maken en uitwerken. Vandaar een afsluitende vraag in Mentimeter: 
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Evaluatie en afspraken 
Jan Waaijer evalueerde de middag. Het doel van de bijeenkomst was: herkennen, verkennen 
en bespreken hoe wij als Zoetermeerse organisaties de mens die niet (geheel) op eigen 
kracht kan meedoen, in onze samenleving centraal te stellen en samen goede dingen te 
doen voor deze mens. 

Er was breed gevoel dat het anders moet. Overheid moet meer denken vanuit de burger 
maar wij moeten ook (nog) meer denken vanuit onze inwoners. Tevreden dat veel 
organisaties aanwezig zijn en een verantwoordelijkheid voelen. De inhoud daaraan geven is 
de grote opgave. Veel organisaties doen goede dingen met goede intenties maar de vraag is 
of het nog effectiever kan. De vraag is ook of wij met elkaar en voor elkaar een meerwaarde 
kunnen creëren. 

Onderwerp van gesprek was ook de rol van de gemeente als overheid. Wanneer moet de 
overheid het maatschappelijk middenveld de ruimte geven en wanneer kan en moet de 
overheid bijspringen.  

Afspraken van de middag zijn: 

1. Elkaar beter en vaker opzoeken en meer naar elkaar verwijzen in concrete gevallen. 
Partners kunnen op elkaar een beroep doen voor gesprek over lopende en nieuwe 
initiatieven. Er blijft een open mind naar nieuwe samenwerkingskansen. Denk aan 
Stadsdiaconaat en denk aan SEBO-bedrijven.  

2. Een verslag van de middag zal worden opgesteld en toegezonden naar de 
deelnemers. Een lijst van aanwezigen met hun emailadressen zal daarin op veler 
verzoek worden opgenomen.  

3. Het verslag zal worden aangeboden aan het nieuwe college van B&W. Daarbij zal 
worden overgebracht, dat de deelnemende organisaties graag afspraken willen 
maken hoe maatschappelijke organisaties en gemeentebestuur de komende periode 
samen kunnen optrekken.  

4. Jan Waaijer en Patrick Verhoef nemen op zich met enkele anderen om een aantal 
onderwerpen uit deze middag wat verder te brengen en daarmee terug te komen 
naar de deelnemende organisaties.  

Jan Waaijer sloot als volgt af: 

“Als de conclusie en het gevoel van deze middag is dat wij elkaar wat beter hebben leren 
kennen, elkaar wat meer willen laten “Shinen” en mensen naar onze partners brengen als 
dat beter is, dan is er een grote stap gezet.  

De mens voor wie wij iets willen betekenen staat centraal en onze organisaties zijn de 
voertuigen om daarin verder te komen”. 


