
 
 

Samenvatting belangrijkste punten uit de 

vergadering van de Burgertafel op 12 november 

2018 

 
Als belangrijkste punten kwamen in deze vergadering aan de orde: 
 

 JobHulpMaatje 

Mevrouw Mataheroe en de heer Hopkins hebben de Burgertafel bijgepraat 
over het project JobHulpMaatje. Dit maakt onderdeel uit van de Stichting 

‘De Biezenburcht’. 
Doel is om mensen, die momenteel wat van de samenleving verwijderd 

zijn, hier weer bij te betrekken. 
Mensen, die hun werk verliezen, verliezen niet alleen hun werk maar ook 
de zingeving in hun leven, sociale contacten en ervaren eenzaamheid. 

JoHulpMaatje probeert deze mensen via een intakegesprek deel te laten 
nemen aan een project (op MBO-4 niveau) om zichzelf te leren kennen, te 

weten wat hun sterke en wat hun zwakke kanten zijn. 
Daarna gaat men onder begeleiding van een vrijwilliger proberen aan werk 
te komen via een werkervaringsplaats. Dit duurt ongeveer 3 maanden. 

Daarna moet men het zelf doen, maar kan men terugvallen op 
JobHulpMaatje. 

Op de dinsdag- en donderdagmiddag is er een spreekuur in de bibliotheek, 
waar men terecht kan voor inlichtingen, aanmelding voor de training of 
voor zo maar een gesprek. 

 
 Abonnementstarief maatwerkvoorzieningen WMO 

De heer Van Manen van ‘Meerinzicht’ gaf een uitvoerige presentatie over 
het voornemen van de Regering om per 1-1-2019 voor iedereen een 
abonnementstarief van € 17,50 per 4 weken in te voeren voor 

maatwerkvoorzieningen. De gemeenten in Nederland hebben hier tegen 
geprotesteerd: iedereen, van arme sloeber tot miljonair,  kan nu voor  

€ 17,50 per 4 weken deze voorzieningen aanvragen (met name 
huishoudelijke hulp). Hierdoor verwachten de gemeenten veel meer geld 
kwijt te zijn aan deze voorzieningen. Dat kan negatieve invloed hebben op 

de begroting van de gemeenten. Voor Zeewolde wordt gerekend op 
ongeveer € 150.000 per jaar. 

 
 Schulddienstverlening 

In plaats van schuldhulpverlening wordt tegenwoordig gesproken over 

schulddienstverlening. De gemeente wil de mens in zijn eigen waarde 
laten. Initiatief gaat uit van de inwoner (het is een dienst) in plaats van 

dat het initiatief uitgaat van de gemeente (het is hulp). 
Prioriteiten zijn in de komende 2 jaar: 
- preventie: voorkomen is beter dan genezen 

- grip op professionele dienstverlening: van stress naar relatieve rust bij 
  de aanvrager-  


