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VOORWOORD
In de waan van de dag vergeet ik soms wel eens waar
we begonnen zijn. In dat kleine kamertje in de kelder
van het AMC. Eén doel hadden we, de jongeren uit
het Emma Kinderziekenhuis aan hun eerste baantje
helpen, (terug) de maatschappij in! En moet je ons nu
eens zien, met een team van 16 man sterk, vanuit 3
locaties actief, op weg om heel Nederland te veroveren. We blijven groeien en ons dienstenaanbod wordt
steeds professioneler.
Tegelijkertijd weten steeds meer jongeren
met een fysieke aandoening ons te vinden
en gaan met zichzelf aan de slag in ons Experience Lab. Het is mooi om te zien dat
werkgevers en partners met onze jongeren
in gesprek gaan. Taboes worden doorbroken
in de eerste Mentor Programs, onze eerste
conferentie op Nyenrode Business Universiteit werkte blik verruimend en we worden
gehoord in politiek Den Haag. In gesprek
gaan met staatssecretaris Tamara van Ark
werkte bemoedigend, en samen met partners als FNO weten we jongeren met een
fysieke aandoening ook in Den Haag een
gezicht te geven.

GROEISTUIPEN
Emma at Work is een groeiende organisatie en 2018 ging niet voorbij zonder de
nodige groeistuipen. We hebben nieuwe collega’s mogen verwelkomen, maar ook
afscheid genomen van een aantal dat hun weg elders vervolgden. Een nieuwe
fase voor Emma at Work, waarbij de grootste verandering voor mij persoonlijk ligt
in het afscheid van mede-oprichtster Marja Witteman. Met dank aan het ING Nederland Fonds heb ik bij LSO Nyenrode meer kunnen leren over deze groeistuipen
en de bijbehorende veranderingen die dat met zich meebrengt. Wisselingen in het
team hebben absoluut druk gelegd op de collega’s maar dit heeft ons er niet van
weerhouden de doelstellingen (binnen budget) te halen.

KRACHT VAN ONTMOETING
In 2019 lanceren we het eerste online portal voor jongeren met een fysieke aandoening. In dit portal kunnen zij
zelf op zoek naar vacatures, coaching en trainingen. We
gaan live met een jongerencampagne die er voor moet
zorgen dat jongeren ons nog beter weten te vinden en we
breiden het team uit met meer consultants. Dit alles om
de verbinder te zijn tussen jongeren, werkgevers en de
maatschappij. Ik geloof dat ons werk mogelijk wordt gemaakt door de kracht van ontmoeting. Dit begint bij een
intake tussen jongeren en consultant en kan leiden tot een
sollicitatiegesprek. Praat met elkaar, leer van elkaar,
samen werken we aan die inclusieve samenleving!

Marlies van Hilten
Directeur Emma at Work
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ORGANISATIE
Stichting Emma at Work is in 2006 opgericht en heeft in 2018 kantoren op drie locaties:
in Amsterdam (Hoofdkantoor), Utrecht en Rotterdam. In 2018 zijn we gegroeid naar 16
vaste medewerkers. Emma at Work heeft een stichtingsbestuur, dat toezicht houdt op
de strategie, het gevoerde beleid en keuzes van de directie. In 2018 is Mevr. Mariken
Gruppen, Kinderarts Emma Kinderziekenhuis/AMC, voorzitter van het bestuur.
Overige leden zijn:
Dhr. Serge van Hees
Dhr. Raymond van Hattem
Mevr. Miriam Pijnenburg

-

Caimalec Consultancy, penningmeester
HR Directeur ProRail, algemeen bestuurslid
Interimic, algemeen bestuurslid

Emma at Work heeft tal van adviseurs waar wij een beroep op kunnen doen. In 2018
is er een start gemaakt met een officiële Raad van Advies. In 2018 zijn hierin toegetreden:
Dhr. Paul Doop
Dhr. Koen Overtoom
Dhr. Hans Spigt

-

Dhr. Aart van der Gaag
Dhr. Misa Dzoljic
Mevr. Dertje Meijer

-

Voorzitter Raad van Bestuur, Haaglanden MC
CEO Port of Amsterdam
Voorzitter Jeugdzorg NL en lid toetsingscommissie
vangnet participatiewet (Ministerie SZW)
Commissaris 100000 banen VNO/MKB/LTO
Rector Magnificus at Nyenrode

In 2019 wordt deze mooie lijst aangevuld met:
Dhr. Gert-Jan Meppelink
Dhr. Hans van Goudoever
Mevr. Robin Kok

-

CEO HR, Transformation & Communications, ABN AMRO
Hoofd Emma Kinderziekenhuis/AMC
AWVN

VROLIJK AFSCHEID
Marja Witteman, medeoprichter van Emma at Work, het
hart van de organisatie, moeder van het team en álle jongeren. Na 12,5 jaar is het tijd voor iets nieuws. In die 12,5
jaar is er veel gebeurd, je hebt zóveel betekend voor de
jongeren van Emma at Work. Tijdens de nieuwjaarsborrel
hebben we vrolijk afscheid genomen. Vrolijk, want het was
een mooie en bijzondere tijd. Vrolijk, omdat er nieuwe avonturen op je pad liggen!
“Marja, jouw manier van matchen is uniek, je doet wat je
voelt, je kletst het aan elkaar en het werkt. En als het onverhoopt een keer minder goed werkte, wist jij van de plaatsing toch een succes te maken voor iedereen. Wat hebben
we veel geleerd met z’n allen.”
“Vanuit je hart acteer jij en win je iedereen voor je,
onhandige mailtjes repareer je met een snelle ‘mea culpa’
en iedereen vergeeft het je meteen!”
“Je bent ongelooflijk sociaal en medelevend. Je hebt het
hart op de tong en dat geeft mensen een fijn gevoel, dat
we er mogen zijn en erbij horen. Je ‘schatjes’ geven jou ook
veel terug. Hoe vaak we horen: ik heb zooooveeel aan Marja
te danken. Je blijft ze trouw en zij jou.”
“Marja, we gaan je missen!”
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IN
DE
REGIO..

MARLEEN POLAK
Coach, trainer en medewerker van
Mind Work Productions
“Solliciteren is altijd spannend, maar voor de jongeren
van Emma at Work vaak nog net iets meer. Ik vind het
tof om te zien dat ik de jongeren door coaching of een
workshop kan helpen deze stap te nemen.”

Emma at Work kan alleen bestaan door het net-

ABDEL WERKT BIJ PATHÉ

werk van partners, werkgevers, jongeren, vrij-

Wat Abdel altijd zal onthouden uit zijn jeugd in het Emma Kinderziekenhuis, was de bioscoopzaal, mogelijk gemaakt door
Pathé. Toen hij bij Pathé de Munt aan de slag kon, greep hij
dit met beide handen aan.

willigers en betrokken Club van 1000-leden.
Binnen elke regio is het noodzaak om op zoek
te gaan naar verbinding tussen al deze partijen.
De gemene deler? Zij vinden het allemaal niet
meer dan normaal dat jongeren met een fysieke
aandoening gewoon moeten kunnen meedoen!

Heel toevallig: tijdens zijn sollicitatiegesprek bleek dat zijn
manager van Pathé de Munt betrokken was bij het inrichten
van de filmzaal in het Emma Kinderziekenhuis! Dan bestaat
toeval toch niet meer?

CHAIN LOGISTICS - ROB JANSEN
“Chronisch zieke jongeren hebben het al zwaar genoeg.
Hen aan een baan helpen is een heel mooi initiatief, daar
kun je gewoon niet tegen zijn.” Rob Jansen is met Chain
Logistics B.V. het 100ste lid van onze Club van 1000. We
blijven groeien maar zijn nog nét niet bij de 1000.. Rob
vertelt waarom hij het zo belangrijk vindt dat we met
meer bedrijven deze uitdaging aangaan. Lees zijn
verhaal hier.
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Gemeente Den Haag - SITA MOHABIR
“Emma at Work is een organisatie die hun kandidaten zo veel
mogelijk werkklaar maakt. Dit betekent dat er geen kandidaten
op sollicitatie komen die nog niet klaar zijn voor de arbeidsmarkt
of niet weten hier mee om te gaan. Ik ben bijzonder enthousiast
over deze werkwijze en aanbod. Getalenteerde jongeren kunnen
echt hun talenten laten zien en weten waar hun kracht ligt.
Daarom zijn wij trots club van 1000-lid.”

SANNE VAN NIEUWENHUIZEN
Coach, Rotterdam
“Ik ben vrijwilliger bij Emma at Work, omdat ik de
gesprekken met jongeren tof vind en mijn eigen
talent in kan zetten om het talent van de ander tot
bloei te laten komen.”

MARISKA HOOGLAND

PRORAIL - RACHELLE VAN DAALEN

Coach en specialist aanvraag indicatie
doelgroepregister, Utrecht

“Diversiteit en inclusie zijn belangrijke thema’s binnen
ProRail, de ambities van Emma at Work en de Club van
1000 sluiten hier mooi op aan. Samen aanpakken zodat de
talenten van Emma at Work op pad kunnen richting een zelf
verdiende toekomst. We kijken uit naar een mooie samenwerking in 2019!”

“Iedereen moet de mogelijkheid hebben om aan de
slag te gaan. Via Emma kan ik mijn bijdrage leveren
om jongeren te helpen hun dromen te
verwezenlijken.”

ANGELO WERKT BIJ YOU UNIVERSITY
Nieuwste kracht binnen YOU University is Angelo. Angelo heeft
afgelopen jaar samen met zijn mentor via Emma at Work gewerkt aan zijn persoonlijke doelen en heeft gepitcht op het
werkgeversevent in Hotel Okura Amsterdam. Toen Daniëlle
vorige zomer bij ons terecht kwam omdat ze versterking nodig
had, bleek er een directe match met Angelo.

MEDIACENTER
Heeft een duidelijk motto: “Jouw resultaat, ons pakkie-an!” Deze insteek past goed bij de werkwijze van
Emma at Work. Samen kunnen we nog meer kansen
voor gemotiveerde jongeren creëren.
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EXPERIENCE
LAB
Hoe zorg je dat jongeren met hun persoonlijke ontwikkeling aan de slag gaan, en dat nog leuk vinden ook? Niet
omdat het moet, wel omdat het kán. Door het opzetten
van het Experience Lab kregen jongeren die in eerste instantie alleen op zoek waren naar werk, ook de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen op persoonlijk vlak. Met
steun van het Oranjefonds, Kansfonds en FNO werd in
2016 voor het eerst de mogelijkheid gecreëerd om een
veilige omgeving op te zetten, waar workshops, trainingen en 1 op 1 coaching werd aangeboden. Het project is
na 3 jaar officieel afgerond met veel succes. Het Experience Lab blijkt onmisbaar voor Emma at Work en wordt ingebed in de organisatie. Zodra iemand zich inschrijft gaan
wij op zoek naar een goede match, deze match kan met
een werkgever zijn, of een coach of training. Het uitgangspunt blijft altijd de behoefte van jongeren.
In 2018 heeft het Experience Lab een explosieve groei
doorgemaakt in het aanbod. Naast coaching en trainingen is het aanbod van mentoren ook gegroeid. Mentoren
zijn professionals uit het bedrijfsleven, die een aantal uur
per week beschikbaar zijn voor gesprekken. Ook is het
eerste Mentor Program gestart, bij Schiphol Group. Elf
koppels van mentor en mentee gingen samen aan de slag
met persoonlijke doelen van de jongeren. Spannend, voor
jongeren én mentoren. Mentoren bleken enorm gemotiveerd en geven in intervisiebijeenkomsten aan dat hun
referentiekader enorm verbreed is.

VOORUITBLIK 2019

Ons doel is om jongeren in heel Nederland te bereiken en
te ondersteunen. In 2019 willen we daarom uitbreiden
naar Noord-Brabant zodat ook hier jongeren gebruik kunnen maken van ons Experience Lab zonder af te reizen
naar andere regio’s. We starten hier met het project ‘Jouw
Netwerk Werkt’, ondersteund door Driessen Foundation.
Focus binnen dit project ligt op het matchen van mentoren en jongeren in de regio. Ook staan er nieuwe Mentor
Programs op stapel, bij Unilever, Hieroo, Ministerie van
Justitie & Veiligheid en ING. Het aanbod van trainingen en
workshops wordt uitgebreid.

‘Waarom wil je een bijbaantje?’ Het antwoord op deze
vraag is meestal; “Om geld te verdienen”. Logisch, jongeren met een fysieke aandoening willen ook gewoon wat
extra geld verdienen om leuke dingen te doen.

Dat deze eerste werkervaring ook heel waardevol is voor
hun verdere (sociale) leven, is voor hun niet relevant, en
zij zijn zich daar niet bewust van. Wij wel, daarom willen
wij dat jongeren op jonge leeftijd de mogelijkheid krijgen
deze werkervaring op te doen. Met de steun van de Club
van 1000, worden activiteiten zoals de begeleiding naar
en tijdens werkervaringsplaatsen, bijbanen en het aanbieden van gratis trainingen voor jongeren door het hele
land, mogelijk gemaakt. De Club van 1000 van Emma at
Work is opgericht om de grote groep jongeren, die opgroeien met een chronische fysieke aandoening, in Nederland
te kunnen ondersteunen in hun ontwikkeling naar werk.
Deze werkervaring geeft een zeer waardevolle kickstart
op de arbeidsmarkt. Als we de handen ineen slaan, financiering door een gezamenlijke aanpak en uitvoering door
Emma at Work, investeren we in de medewerkers van de
toekomst! Op naar de 1000!

Start Mentor Program Schiphol Group

Training Creatief Solliciteren

MÉÉR DAN WERKEN
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CLUB VAN

1000

De Club van 1000 is een exclusief inclusief netwerk van bedrijven en organisaties die
het werk van Emma at Work onderstrepen en met een structurele jaarlijks donatie
investeren in de toekomst van jongeren met een chronische fysieke aandoening.
Met de opbrengst van donaties worden jongeren voorbereid op duurzame deelname
aan de arbeidsmarkt d.m.v. stages, bijbanen, training en coaching. Niet alleen investeert u hiermee in deze medewerkers van de toekomst, maar ook in uw huidige medewerkers die trots zullen zijn bij zo’n maatschappelijke bewuste en mensgerichte
organisatie te werken. Als clublid geeft u betekenis aan werk in de breedste zin van
het woord voor jongeren met een chronische fysieke aandoening.
De Club van 1000:
Wij zijn een organisatie waar iedereen belangrijk
is en meedoet
Wij vinden het vanzelfsprekend dat iedereen moet
kunnen werken
Tegen jongeren met een chronische fysieke
aandoening zeggen wij: ’jij bent van waarde’
Wij geloven in de kracht van jongeren en zijn ervan overtuigd dat
de investering die we doen een veelvoud oplevert
Wij voelen een verantwoordelijkheid naar onze omgeving,
de (lokale) samenleving
Samen kunnen wij het verschil maken!
In 2018 hebben 27 nieuwe organisaties zich aangesloten bij de Club van 1000.
Benieuwd naar alle bedrijven, klik dan hier.
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EMMA AT WORK EN JOBSTAP BUNDELEN KRACHTEN MET

‘TALENT INCLUSIEF’

Samen hebben we de ambitie om werkgevers in heel Nederland te ondersteunen en te ontzorgen bij het invullen van inclusief werkgeverschap. Ons
doel is dat iedereen mee kan doen op de arbeidsmarkt.

OPLOSSINGEN OP MAAT

Talent Inclusief biedt maatwerk-oplossingen op het gebied van inclusief
ondernemen en duurzame inzetbaarheid van medewerkers met een beperking, zoals autisme, chronische ziekten of lichamelijke beperkingen. Ons
doel is om toekomstperspectief te bieden voor mensen met een arbeidsbeperking en waarde toe te voegen aan uw organisatie. Samen dragen we de
verantwoordelijkheid voor een inclusieve maatschappij. Een opdracht die
we in deze samenwerking stevig kunnen aanpakken!
De samenwerking met Jobstap betekent dat we nu echt stappen kunnen
maken en onze jongeren nog beter kunnen helpen. We vullen elkaar waar nodig aan en trekken samen op om een inclusieve arbeidsmarkt te realiseren.
In 2019 zullen we onze werkzaamheden uitbreiden naar diverse landelijke
opdrachtgevers door heel Nederland.

Kijk voor meer informatie op talentinclusief.nl
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2018 IN BEELD

NEW HEROES
WORDT CLUBLID

TOEKOMST IN WERK
2018
EMMA AT WORK
AWARD 2018

VRIENDENLOTERIJ
GALA

NIEUWJAARSBORREL
2018

TRAINING ‘KLEUR
BEKENNEN MET DISC’

SCHIPHOL GROUP
WORDT CLUB VAN 1000-LID

MENTOR PROGRAM
SCHIPHOL GROUP
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“ Eén op de 4 kinderen

In gesprek met Staatssecretaris Tamara van Ark

STAATSSECRETARIS VAN ARK

“

groeit op met een
chronische fysieke
aandoening

De groep jongeren tussen de 15 en 30 heeft inmiddels
een omvang van zo’n 500.000. Het moeizaam vinden
van een goede balans tussen werk, privé en een sociaal
leven is waar veel van deze jongeren mee worstelen. Gemeenten en instanties focussen op de korte termijn, maar
duurzame inzetbaarheid van deze jongeren is vooralsnog
geen aandachtspunt. Daarom zet Emma at Work zich in
om voor al deze jongeren een duurzame match te vinden
op de arbeidsmarkt. Uit onderzoek naar de begeleiding
van jongeren met een arbeidsbeperking door gemeenten
uitgevoerd door de inspectie van het ministerie van SZW:
‘Als je ze loslaat, ben je ze kwijt’, blijkt dat deze jongeren
lang niet altijd op het netvlies van gemeenten staan. Veel
jongeren vallen tussen wal en schip, en hebben geen enkel vangnet. Een groot deel van deze groep meldt zich niet
en/of valt niet onder het doelgroepenregister Participatiewet. Voor deze doelgroep maakt Emma at Work zich sterk.
Een interview met Staatssecretaris Van Ark tijdens ons
werkgeversevent in Hotel Okura, leidde tot een uitnodiging tot een gesprek in Den Haag. Door het gesprek aan te
gaan met de juiste bewindslieden, geven we jongeren die
tussen wal en schip vallen een gezicht. De groep moet gezien worden. In 2019 bieden we een petitie aan voor een
no-riskregeling voor jongeren met een grillig ziektebeeld,
en blijven we in gesprek met de ministeries VWS en SZW
om structurele duurzame oplossingen te zoeken..
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AWARD

2018

Provincie Utrecht kreeg in 2018 de 6e Emma at Work Award uitgereikt
uit handen van Lucille Werner. Provincie Utrecht ontving deze prijs omdat
zij in 2017 een duidelijk verschil hebben gemaakt voor jongeren uit de
doelgroep van Emma at Work. Met de zeer actieve, duurzame aanpak van
Provincie Utrecht worden deze jongeren in de organisatie opgenomen als
ieder ander.
De Provincie Utrecht zet graag een stap extra om jongeren met een beperking aan een baan te helpen. Zo organiseren ze bijvoorbeeld speciale meet
& greets tussen werkzoekenden en afdelingsmanagers. Door de aandacht
die naar de kandidaten uitgaat, wordt de kans voor deze jongeren om
succesvol aan de slag te gaan én te blijven in de toekomst verzekerd.
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TOEKOMST IN WERK

conferentie
Aandacht voor diversiteit, gezondheid en vitaliteit van uw werknemers wordt steeds belangrijker. Uw werknemers zijn de spil van uw organisatie, in een ideale wereld zijn zij duurzaam inzetbaar en wordt ieder nieuw talent benut. Maar hoe pakt u dit aan? Onze eerste conferentie
'Toekomst in Werk' over inclusief werkgeverschap en gezondheidsmanagement was een groot
succes!
Samen met partner Nyenrode Universiteit werden bezoekers geïnspireerd met
ervaringen uit de praktijk, concrete adviezen en de kracht van diversiteit.

SPREKERS DEZE MIDDAG:
Prof. dr. Willem van Rhenen is hoogleraar
Engagement & Productivity aan Nyenrode
en directeur Onderzoek en Ontwikkeling bij
ArboNed.

Rik-Jan Modderkolk. In zijn werk als Health
Manager zoekt Rik-Jan Modderkolk continu
naar vernieuwingen die een andere kijk
geven op inzetbaarheid.

Prof. dr. Hugo Heymans, nu met emeritaat,
was als hoogleraar Kindergeneeskunde verbonden aan de Universiteit van Amsterdam
en initiatiefnemer van Emma at Work.

Stichting de Nationale DenkTank
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OOK IN 2018..
zijn er mooie initiatieven opgestart om ons werk mogelijk
te maken. Van hardlopen tot Rad van Fortuin en lokale
inzamelingsacties:

ABBVIE
De runners van Abbvie hebben zich in 2018 voor het derde jaar sportief
ingezet voor Emma at Work en het bedrag van 3.500 euro bij elkaar gerend,
meer dan 650 km in totaal! “Werk geeft je zelfvertrouwen, eigenwaarde,
het gevoel dat je meedoet. Daar doen we het voor!”

PIN HIGH GOLF
“Bij Pin High Golf gunnen we iedereen een gelijke en eerlijke kans op de
arbeidsmarkt en een mooie toekomst.” Wat een prachtig bedrag hebben
we ontvangen tijdens de KLM Open: bezoekers draaiden aan het populaire
Rad van Fortuin, en dit leverde €3760,- op voor Emma at Work!

SPECSAVERS
Wauw wat hebben de medewerkers van
Specsavers Bijlmerplein een mooi bedrag ingezameld
voor Emma at Work in 2018! Alle medewerkers en
klanten in Amsterdam Zuid-Oost, bedankt!
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vrienden
loterij
Wat een waanzinnig bedrag hebben we in februari 2018
ontvangen van de VriendenLoterij! De komende 3 jaar kunnen we hiermee onze naamsbekendheid vergroten en uitbreiden naar meer regio’s in Nederland. We starten eind
2018 de bouw van een online portal waarin alle jongeren
met een fysieke aandoening zelf aan de slag kunnen met
workshops trainingen en vacatures. In 2019 trappen we af
met een nieuwe online wervingscampagne voor jongeren,
die zich meteen in het portal kunnen aanmelden.
Met deze donatie komen we steeds een stapje dichterbij ons
doel: alle jongeren met een chronische fysieke aandoening
in Nederland een plek in de maatschappij!
De VriendenLoterij steunt goede doelen op het gebied van
welzijn en gezondheid in Nederland. 50% van de opbrengst
van de algemene loten wordt jaarlijks door de Raad van
Commissarissen van de VriendenLoterij verdeeld.
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Dankzij de steun van verschillende
fondsen en partners kunnen wij ons
werk mogelijk maken. In 2018 konden
wij nog meer jongeren ondersteunen
naar werk, én in hun ontwikkeling, door
(onder andere) de volgende partners:

JAARREKENING

2018

BESTUURSVERSLAG
We kondigden in 2017: 2018 wordt het jaar van de Grote Stappen. En daar
kunnen we zeker van spreken:
Met een grote bijdrage van de Vriendenloterij in februari 2018 hebben we
de zo vaak gedroomde portal kunnen laten bouwen. Deze stond op oudejaarsdag klaar voor live-gang op 1 januari 2019! Het succesvolle mentorprogramma ging najaar 2018 van start bij Schiphol Group met 11 mentoren
en 11 mentees. Het Experience LAB, met investering van FNO, Oranjefonds
en Kansfonds, heeft een vlucht genomen van 138 jongeren vorig jaar naar
235 jongeren die in 2018 hebben deelgenomen aan coaching, training en/
of mentoring. In samenwerking met Stichting Jobstap is de start gemaakt
met het adviseren van werkgevers over inclusief werkgeverschap onder
het nieuwe label Talent Inclusief. Grote stappen!
Daarnaast hebben we helaas ook grote stappen terug moeten doen met
het vertrek van een aantal collega’s waaronder Marja Witteman, medeoprichter en een gedreven consultant met meer dan 500 plaatsingen op
haar naam. Met ingang van het najaar 2018 moest er een heel nieuw team
in Amsterdam aan de slag wat een flinke druk legde op de overige collega’s.
Helaas was voorts de vreugde omtrent de uitbreiding van onze activiteiten
in de regio Gelderland met de komst van de enthousiaste Sylvia Roelofs
van korte duur. Tot ieders grote ontsteltenis en verdriet kwam Sylvia na
twee maanden totaal onverwacht te overlijden begin december 2018. Dit
maakte een diepe indruk op het team.
Overige stappen die gezet zijn, waren het voorbereidende werk voor een
jongerencampagne en een grotere naamsbekendheidcampagne. Deze
gaan plaatsvinden in 2019 waarbij de portal en het team in de nieuwe bezetting cruciaal zijn, om de extra aanmeldingen te kunnen verwerken.

In 2018 hebben 27 nieuwe Club van 1000-leden zich aan Emma at Work
verbonden, waarmee de teller eind 2018 stond op 102 Club van 1000 leden. 143 jongeren zijn naar werk bemiddeld, waarvan 49 naar een bijbaan,
22 naar een vakantiebaan/werkervaringsplek/stage en 72 in een reguliere baan. Het project Experience LAB, met het doel een learning & development-tak op te zetten binnen Emma at Work, werd succesvol exact op
doelstelling afgerond eind 2018.
FINANCIËLE RESULTAAT
Het niet vooraf gebudgetteerde Portal-project heeft zo’n 80.000 euro gekost in 2018. Dit is gedekt door een, ook niet gebudgetteerde donatie van
de Vriendenloterij. Dit verklaart de groei ten opzichte van het budget in
kantoorkosten en inhuur projectmanagement.
OPBRENGSTEN
De opbrengsten uit fondsenwerving zijn lager uitgevallen dan gebudgetteerd. Om weer de benodigde groei in fondsenwerving te krijgen, betekende dat er versterking moest komen bij fondsenwerving, wat ook heeft
geresulteerd in het aannemen van een fulltime fondswerver halverwege
2018. Om de activiteiten in het Experience LAB te kunnen blijven doen en
uit te breiden blijft fondsenwerving nodig totdat de donatiestromen zoals
de Club van 1000 en Grote gevers (particulieren) en wellicht een stukje
subsidie, hierin kunnen voorzien.
De opbrengsten uit arbeidsbemiddeling zijn flink gestegen ten opzichte
van de doelstelling. Deze ontwikkeling is bijzonder gewenst omdat we in
2023 minimaal 50% van de totale kosten willen dekken met omzet.

KOSTEN
De stijging van de personeelskosten ten opzichte van vorig jaar zit met
name in de uitbreiding van het team met een fondsenwerver en een consultant voor de regio Gelderland. De stijging personeelskosten ten opzichte van het budget zit in de – niet vooraf gebudgetteerde- kosten voor een
projectleider en adviseur voor de ontwikkeling van de portal. De kantoorkosten zijn met 60.000 euro gestegen vanwege de bouw van de portal.

Er zijn veel kansen in de markt die in de huidige vorm onvoldoende benut
(kunnen) worden. Om deze kansen te kunnen pakken, is het zaak onze
activiteiten hierop aan te sluiten. Impact staat bij Emma at Work voorop,
echter profit is een voorwaarde om te kunnen blijven bestaan. Financieel
rendabele en financieel niet- rendabele activiteiten worden daarom uit
elkaar gehaald, om helderheid te krijgen over het verdienmodel; welke
activiteiten leveren geld op en welke kosten vooral geld.

STRATEGIE 2019 - 2023

Gekozen is voor een investering in het commerciële deel van de organisatie met onder andere het uitzetten van een vacature voor commercieel/
operationeel manager. Tevens wordt geïnvesteerd in de groei van diensten
naar jongeren die vooral veel waarde toevoegen, maar geen direct betalende stakeholder hebben. Hier wordt nog naar gezocht bij de overheid
en andere stakeholders. Verder willen we de organisatie in 2019 en 2020
laten groeien naar zo’n 20 mensen om een meer solide basis te hebben,
minder kwetsbaar in geval van vertrek of ziekte van medewerkers.

Eind 2018 is het strategieplan voor de jaren 2019-2023 geschreven. Het
hogere doel is het bereiken van 500.000 jongeren, zorgen dat die jongeren
die ondersteuning nodig hebben om een plek op de arbeidsmarkt te vinden, deze hulp ook kunnen krijgen. De kloof, die er nu is tussen deze jongeren en ‘de arbeidsmarkt’, helpen te overbruggen. Samen met partners
een vuist maken voor jongeren die opgroeien met een fysieke aandoening.
Om dit te bereiken investeren we in het ontwikkelen van een passende aanpak en digitale ondersteuning voor jongeren. In ons online portal
schrijven jongeren zich in en maken hun eigen profiel, van waaruit ze zich
kunnen aanmelden voor diverse ondersteunende activiteiten. De portal
is tevens een efficiëntieslag voor consultants om makkelijker jongeren te
kunnen ondersteunen en plaatsen. Ook wordt geïnvesteerd in nieuwe netwerken en markten en nieuwe dienstverlening naar werkgevers, zoals de
consultancy-tak Talent Inclusief samen met Stichting Jobstap.

In 2019 wordt voorts ingezet op uitbreiding van de activiteiten in de regio Gelderland, en ook worden projecten gestart in de regio’s Leiden, met
steun van Stichting Dioraphte en Fonds 1818, Flevoland, met steun van
Agis Zorg Innovatiefonds en State Street CAF- Charities Aid Foundation, en
ZO Brabant, met een toekenning van de Driessen Foundation. ING Nederland fonds en FNO zijn partners die de groei van Emma at Work meer in
zijn algemeenheid steunen.

BALANS PER 31 DECEMBER 2018
Voor verwerking van het exploitatiesaldo

ACTIVA

MATERIELE VASTRE ACTIVA
Inventaris

[1]

VLOTTENDE ACTIVA
Debiteuren
Nog te ontvangen Club van 1000
Overige vorderingen en overlopende activa
Totaal vlottende activa

[2]

LIQUIDE MIDDELEN

[3]

TOTAAL ACTIVA

31-12-2018
€

31-12-2017
€

2.324

2.705

23.148
24.500
120.523
168.171

19.150
106.024
125.174

307.510

163.989

478.005

291.868

[..] De tussen haken vermelde nummer verwijzen naar corresponderende nummers in de
toelichting op de balans, die een integraal onderdeel uitmaakt van de jaarrekening.

BALANS PER 31 DECEMBER 2018
Voor verwerking van het exploitatiesaldo

PASSIVA

STICHTINGSVERMOGEN
Stichtingsvermogen
Exploitatiesaldo boekjaar
Totaal stichtingsvermogen

[4]

KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA
Crediteuren
Belastingen en sociale premies
Overige schulden en overlopende passiva

[5]

TOTAAL PASSIVA

31-12-2018
€

31-12-2017
€

217.977
(15.296)
202.681

171.122
46.855
217.977

30.702
6.252
238.370
275.324

8.810
19.281
45.800
73.891

478.005

291.868

[..] De tussen haken vermelde nummer verwijzen naar corresponderende nummers in de
toelichting op de balans, die een integraal onderdeel uitmaakt van de jaarrekening.

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

Baten
Opbrengsten uit arbeidsbemiddeling
Baten uit eigen fondsenwerving
Som der baten

[6]

Lasten
Brutolonen en salarissen
Sociale lasten
Overige personeelskosten
Afschrijvingen
Kantoorkosten
Voorlichting-/ en publiciteitskosten
Projectkosten
Vrijwilligersprojecten
Algemene kosten
Financiële baten en lasten

[7]

Exploitatiesaldo na belastingen

Realisatie
2018
€

Begroting
2018
€

Realisatie
2017
€

234.724
610.608
845.332

161.000
638.735
799.735

184.870
514.366
699.236

466.125
92.970
158.960
1.066
108.609
23.907

680.500

400.337
70.888
120.830
995
28.990
21.370

8.933
58
860.628

17.350
781.850

9.191
(220)
652.381

(15.296)

17.885

46.855

Het exploitatiesaldo over 2018 is ten laste gebracht van het Stichtingsvermogen
[..] De tussen haken vermelde nummer verwijzen naar corresponderende nummers in de
toelichting op de balans, die een integraal onderdeel uitmaakt van de jaarrekening.

55.000
29.000

KASSTROOMOVERZICHT
OVER
2018

Kasstroom uit operationele activiteiten
Ontvangsten
Betalingen
Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Ontvangen interest
Betaalde interest
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa
Investeringen in overige financiële vaste activa
Desinvesteringen in matriële vaste activca
Desinvesteringen in overige financiële vaste activa

2018
€

2017
€

1.086.756
943.250
143.506

740.721
695.173
45.548

14,96

149

143.521

45.697

685,33

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Ontvangst uit langlopende schulden
Aflossing langlopende schulden
Nettokasstroom
Koers- en omrekeningsverschillen op gemiddelden
Toename/(afname) geldmiddelen
Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:
Stand per 1 januari
Mutatie boekjaar

163.989
143.521

118.292
45.697

Stand per 31 december

307.510

163.989

TOELICHTING OP DE
JAARREKENING

ALGEMEEN
De jaarrekening is opgesteld conform Richtlijn
640 (organisaties zonder winststreven).
De stichting is opgericht op 10 juni 2008. Het
boekjaar van de stichting is het kalenderjaar.
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

BALANS
Vorderingen
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voorzover nodig rekening houdend met mogelijke oninbaarheid.
Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen
nominale waarde.
Stichtingsvermogen
Op jaareinde beschikt de Stichting Emma
at Work over een stichtingsvermogen van €
202.681. Het eigen vermogen en reserves dienen
een dusdanige omvang te hebben dat de continuïteit van de Stichting Emma at Work is gewaarborgd. Het Centraal Bureau Fondsenwerving
(CBF) heeft besloten dat ingaande 1 januari 2005
de omvang van de continuïteitsreserve maximaal
anderhalf maal de jaarlijkse exploitatielasten
mag bedragen. De continuïteitsreserve wordt
eens per drie jaar opnieuw bezien.

Schulden
De schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders is bepaald.
STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Resultaatbepaling
De baten en lasten zijn toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande
van de historische kosten. Eigen opbrengsten
worden verantwoord in het verslagjaar waarin
de diensten en goederen zijn geleverd. Verliezen
worden verantwoord op het moment dat deze
voorzienbaar zijn. Structurele giften worden
verantwoord in het jaar waarin ze zijn toegezegd.
Overige niet structurele giften worden verantwoord in het jaar waarin ze daadwerkelijk zijn
ontvangen.
Netto-omzet
Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst
uit levering van goederen en diensten aan derden onder aftrek van kortingen en dergelijke en
van over de omzet geheven belastingen.

TOELICHTING OP DE
JAARREKENING
(VERVOLG)

Lasten
De lasten worden bepaald met inachtneming van
hiervoor vermelde grondslagen voor waardering
en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij
betrekking hebben. (Voorzienbare) verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong
vinden voor het einde van het boekjaar worden
in acht genomen indien zij voor het opmaken van
de jaarrekening bekend zijn geworden en overigens wordt voldaan aan de voorwaarden voor
het opnemen van voorzieningen.
De stichting had 2018 10,6 fte medewerkers in
loondienst. (2017: 10,85 fte). De overige medewerkers zijn aan de stichting verbonden als (door
AMC) gedetacheerd medewerker, freelancer
of als vrijwilliger. de hiermee samenhangende
kosten zijn verantwoord onder personeelskosten- inhuur. De bestuursleden zijn vrijwilligers
en ontvangen geen bezoldiging. In 2018 was één
directeur tegen vergoeding werkzaam voor de
stichting, deze kosten zijn verantwoord onder de
personeelskosten.

KASSTROOMOVERZICHT
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de
directe methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen.
Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend
tegen een geschatte gemiddelde koers. Koersverschillen op geldmiddelen worden afzonderlijk in
het kasstroomoverzicht getoond. Ontvangsten
en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen
dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen
onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden zijn opgenomen onder
de kasstroom uit financieringsactiviteiten. De
verkrijgingsprijs van de verworven groepsmaatschappij is opgenomen onder de kasstroom uit
investeringsactiviteiten, voor zover betaling in
geld heeft plaatsgevonden. De geldmiddelen die
in de verworven groepsmaatschappij aanwezig
zijn, zijn op de aankoopprijs in mindering
gebracht.

TOELICHTING OP DE BALANS
ACTIVA
[1] MATERIELE VASTE ACTIVA Inventaris

Aanschafwaarde per 1 januari
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 1 januari
Investeringen
Desinvesteringen
Afschrijvingen boekjaar
Afschrijvingspercentage
Inventaris

[2] VLOTTENDE ACTIVA

Debiteuren
Debiteuren
Nog te ontvangen Club van 1000
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting
Overige vorderingen en overlopende activa
Nog te ontvangen marge Flexpay
Nog te ontvangen C-talents
Nog te factureren Talent Inclusief
Nog te ontvangen Fonds Dioraphte
Nog te ontvangen Boschuysen
Nog te ontvangen Oranje Fonds
Nog te ontvangen Randstad Nederland
Nog te ontvangen ABN AMRO N.V.
Nog te ontvangen FNO
Nog te ontvangen Specsavers Foundation
Nog te ontvangen Kansfonds
Overige overlopende activa

31-12-2018
€

31-12-2017
€

5.167
(2.462)
2.705
685

5.167
(1.467)
3.700

(1.066)
2.324

(995)
2.705

20%

20%

23.148
24.500
47.648

19.150
19.150

-

-

23.511
10.000
3.500
25.000
17.500
1.320
25.000
14.692
120.523

36.672
387
1.480
3.500
60.000
595
1.034
2.356
106.024

TOELICHTING OP DE BALANS (VERVOLG)

[3] LIQUIDE MIDDELEN

Rabobank .984 betaalrekening
Rabobank .903 spaarrekening

31-12-2018
€

31-12-2017
€

237.416
70.094
307.510

93.910
70.079
163.989

217.977
(15.296)
202.681

171.122
46.855
217.977

De liquiditeiten staan ter vrije beschikking

PASSIVA
[4] STICHINGSVERMOGEN

Stand per 1 januari
Exploitatiesaldo
Stand per 31 december
Het exploitatiesaldo over 2018 is ten laste
gebracht van het stichtingsvermogen.

TOELICHTING OP DE BALANS (VERVOLG)

[5] KORTLOPENDE SCHULDEN

EN OVERLOPENDE PASSIVA

Crediteuren
Crediteuren Algemeen
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Af te dragen BTW
Omzetbelasting lopend boekjaar
Omzetbelasting 2015
Loonbelasting december

Overige schulden en overlopende passiva
Reservering vakantiegeld
Nog te ontvangen facturen AMC (personele en
materiële lasten)
Nog te betalen accountantskosten
Nog te betalen BTW
Vooruit ontvangen Vriendenloterij
Vooruit ontvangen Club van 1000
Nog te ontvangen declaraties
Vooruit ontvangen NSGK
Nog te betalen kosten overige

31-12-2018
€

31-12-2017
€

30.702
30.702

8.810
8.810

(1.624)
(13.668)
702
20.842
6.252

770
3.090
702
14.719
19.281

20.195

16.171

7.079
4.750
5.321
200.000
1.000
25

15.428
4.750

238.370

7.400
2.051
45.800

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

[6] BATEN

Opbrengsten
Ontvangen marge uitzenden/detacheren
Opbrengsten werving en selectie
Opbrengsten reintegratietrajecten/jobcoaching
Opbrengsten Talent Inclusief
Overige opbrengsten
Baten uit eigen fondsenwerving
Stichting Doen
Stichting Fonds NutsOhra
Oranje Fonds
ING Nederland fonds
Stichting Madurodam Kinderfonds
NSGK
Stichting UMC Utrecht
Stichting Kansfonds
Stichting Dioraphte
Gemeente Utrecht
Vriendenloterij
Diverse baten uit fondswerven
Opbrengsten Subsidies
Gemeente Utrecht
Gemeente Amsterdam

31-12-2018
€

31-12-2017
€

177.645
10.386
1.826
10.000
34.867
234.724

154.943
18.290
5.737

55.935
40.000
50.000
7.400
25.000
175.000
31.320
384.655
40.000
47.500
87.500

5.900
184.870
24.500
83.805
60.000
50.000
5.000
15.000
10.000
25.000
41.980
32.000
45.000
392.285

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018 (VERVOLG)
[6] BATEN (VERVOLG)

[7] LASTEN

Opbrengsten Donaties
Sponsoring ABN AMRO Bank N.V.
Donatie Havenbedrijf Amsterdam
Donatie Innovactory
Donatie Pin High, toernooi KLM open
Donaties club van 1000
Donatie diverse donateurs
PERSONEELSKOSTEN
Brutolonen en salarissen
Lonen en salarissen
Compensatietoeslag
WAZO en ziekengelduitkering
Vakantietoeslag
Sociale lasten
Sociale lasten
Overige sociale lasten
Overige personeelskosten
Inhuur personeel AMC
Inhuur personeel derden/uitzendkrachten/aanbrengfee
Cursuskosten
Autokosten (brandstof, parkeren en belasting)
Woon-/werkkosten
Reis-/ en verblijfskosten
Representatiekosten
Cateringkosten
Overige personeelskosten

31-12-2018
€
5.000

31-12-2017
€
25.000

1.929
2.893
123.500
5.131
138.453

74.895
22.186
122.081

434.125
37.508
(40.973)
35.465
466.125

355.241
30.642
-13.965
28.419
400.337

92.970

70.888

92.970

70.888

56.367
48.160
11.380
144
12.538
13.834
4.476

60.410
30.451
1.368
577
10.585
11.026
844
155
5.414
120.830

12.061
158.960

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018 (VERVOLG)
[7] LASTEN (VERVOLG)

Afschrijvingen
Inventaris
OVERIGE KOSTEN
Kantoorkosten
Huurkosten
Automatiseringskosten
Telefoonkosten
Voorziening oninbare debiteuren
Overige kantoorkosten
Voorlichting-/ en publiciteitskosten
Promotiekosten
Communicatiemiddelen
Social media
Websitekosten
Evenementskosten
Algemene kosten en advies
Verzekeringen
Contributies en abonnementen
Kosten beheer en administratie (accountant)
Buitengewone baten
Overige algemene kosten

2018
€

2017
€

1.066

995

12.600
78.607
3.971
11.562
1.869
108.609

15.961
7.034
3.954
(-)
2.041
28.990

682
1.790
11.993
1.670
7.772
23.907

15.377
1.273
1.065
2.830
825
21.370

347
899
7.350
159
178
8.933

922
605
7.258
-75
481
9.191

*
In deze jaarrekening vindt geen toerekening van interne uren aan projecten plaats.

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018 VERSUS BEGROTING

Baten
Opbrengsten uit arbeidsbemiddeling
Baten uit eigen fondsenwerving
Som der baten
Lasten
Personeelskosten
Afschrijvingen
Kantoorkosten
Voorlichting-/ en publiciteitskosten
Projectkosten
Vrijwilligersprojectkosten
Algemene kosten
Financiële baten en lasten
Som der lasten
Exploitatiesaldo na belastingen

2019
begroting
€

2018
exploitatie
€

2018
begroting
€

2017
exploitatie
€

275.000
857.500
1.132.500

234.724
610.608
845.332

161.000
638.735
799.735

184.870
514.366
699.236

934.000

718.055
1.066
108.609
23.907

680.500

592.055
995
28.990
21.370

17.350

1.132.850

8.933
58
860.628

781.850

9.191
-220
652.381

-350

-15.296

17.885

46.855

116.000
64.500

18.350

55.000
29.000

