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Jaar 2015 is een bijzonder jaar geweest voor Emma at 
Work; een jaar van groei en verandering. Deze ver-
andering is vooral goed zichtbaar door de nieuwe 
huisstijl die dit jaar is geïmplementeerd. Samen 
met een nieuwe website en online en offline 
campagne om jongeren te werven is de uitstra-
ling van Emma at Work veranderd; met de tijd 
meegegaan zou je kunnen zeggen.

Naast deze zichtbare verandering, zijn er ook min-
der zichtbare vernieuwingen binnen de organisatie. 
Van nieuwe collega’s, een nieuw bestuurslid, uiteraard 
nieuwe klanten en samenwerkingspartners, maar vooral 
ook nieuwe eigen projecten. Belangrijk om hierin te noemen is 
het ondernemersplatform JOP gevestigd in Utrecht en het Traineeship dat 
speciaal is ontwikkeld voor jonge talenten met een HBO of WO opleiding 
met de ambitie om op niveau te werken en daarbij zichzelf verder te blijven 
ontwikkelen.

Naast een jaar van verandering is 2015 ook een jaar geweest van groei. 
Het team van Emma at Work is gegroeid met 4 medewerkers. De vrijwil-
ligerspoule van Emma at Work is wederom gegroeid. Ook zijn ontzettend 
blij met de 9 jongerenambassadeurs die zich aan onze organisatie hebben 
verbonden en het online jongerenpanel van maar liefst 62 jongeren die als 
klankbordgroep een waardevolle bijdrage leveren. Daarbij heeft wederom 
een groei plaatsgevonden in het aantal aangemelde kandidaten; deze tel-
ler staat in 2015 op 379.

Natuurlijk is de doelstelling van Emma at Work in 2015 ongewijzigd geble-
ven. Nog altijd begeleiden en ondersteunen wij met enthousiasme en be-
vlogenheid jongeren met een chronische ziekte of lichamelijke beperking 
naar een zelfstandige toekomst. 63 jongeren hebben een coachingtraject 
gevolgd bij een van onze vrijwillige coaches en waren daar heel enthousi-
ast over. Met het succesvol plaatsen van 161 jongeren in 2015 hebben wij 
deze doelstelling gelukkig opnieuw behaald. Een resultaat waar we trots op 
zijn.

We kijken terug op 2015 als een jaar waarin Emma at Work zich sterk heeft 
geprofileerd. Deze lijn willen we in 2016, ons jubileumjaar, graag doorzet-

ten. We hebben de ambitie dat bedrijven Emma at Work zien 
als een serieuze partner, met de juiste ervaring in het 

inzetten van jongeren met een chronische ziekte of li-
chamelijke beperking. We willen werkgevers laten 

zien dat deze gemotiveerde jongeren goed werk 
leveren dat bijdraagt aan de bedrijfsdoelstellin-
gen, en dat wij de aangewezen partij zijn om hen 
daarin te begeleiden.

Naast het bemiddelen naar vele mooie banen, het 
Traineeship  en JOP werken we in 2016 ons nieuwe 

Experience LAB verder uit. Een plek waar jongeren zelf 
aan hun toekomst kunnen werken, met een beetje hulp van 

ons! 2016 - ons jubileumjaar – gaat een fantastisch jaar worden. 
Dit vieren we met enkele projecten, zoals met start van ‘De club van 1000’, 
waarin we actief duizend bedrijven als een soort ambassadeur werven en 
natuurlijk wordt ook de ‘ Okura-Emma at Work Award’ wederom uitgereikt 
en vieren we een bijzonder jubileumfeest.

Hiermee hopen we mee te bouwen aan een geweldige toekomst voor ons 
allen en onze jongeren in het bijzonder!

Marlies van Hilten,
Directeur Emma at Work

WE KIJKEN  
TERUG OP 2015 ALS 

EEN JAAR  WAARIN EMMA 
AT WORK ZICH STERK 

HEEFT  GEPROFILEERD. 
EEN JAAR VAN GROEI EN 

 VERANDERING.
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STATISTIEKEN IN 2015

379 AANMELDINGEN

146 NIEUWE VACATURES

161 PLAATSINGEN

49 JONGEREN MET EEN UITKERING GEPLAATST

74 BANEN

52 BIJBANEN

15 VAKANTIEBANEN

14 WERKERVARINGS- EN STAGEPLAATSEN

251 JONGEREN GEMIDDELD AAN HET WERK

18.897 UITZENDUREN

3,55 FTE CONSULTANTS

11 VASTE MEDEWERKERS

3 NIEUWE COLLEGA’S OP HET HOOFDKANTOOR

41 VRIJWILLIGERS

5 BESTUURSLEDEN

11 SAMENWERKINGSPARTNERS/SPONSORS
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TIJDLIJN 2015

JANUARI

FEBRUARI

MAART

Nieuwjaarsborrel Emma at Work

Uitreiking Okura-Emma at Work Award 2015 

Claudia de Breij in comité van aanbeveling

Kandidaten via Emma at Work aan de slag 
bij nieuwjaarsevent MVO Nederland

Nieuwjaarsborrel Emma at Work

Opnames filmpje Havenbedrijf (Bekijk het filmpje)

Emma at Work luidt het jaar feestelijk in en heft het glas 
met eenieder die Emma at Work een warm hart toedraagt 
in GrandCafé ZO. De middag is een groot succes, mede 
dankzij de hoge opkomst van zowel klanten als kandi-
daten, het prachtige verhaal dat Lieke vertelt over haar 
ervaring met Emma at Work en het zangoptreden van 
collega Marita. Emma at Work is klaar voor 2015!

Havenbedrijf Amsterdam won de derde editie van de 
Okura-Emma at Work Award. Voor president-directeur 
Dertje Meijer is de Award een beloning voor de jaren-

lange betrokkenheid bij Emma at Work: “De jongeren zijn 
een prachtige aanvulling op ons team. Ze bloeien bij ons op, 
krijgen respect en tellen mee als mens. Onze andere mede-
werkers worden extra gemotiveerd door deze jongeren. Het 
mes snijdt aan twee kanten.” 

Vervolg van het jaar op de volgende pagina

KLIK HIER 

VOOR HET 

FILMPJE
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http://www.youtube.com/watch?v=l4J3-T1u180
https://www.youtube.com/watch?v=iAK7K7g0snk
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APRIL

MEI

Donatie Bison Bowling 

Lancering samenwerking HidashHi: online communicatie

Werkbezoek staatssecretaris Klijnsma en 
 commissaris ‘100.000 banen’ Van der Gaag

Start online panel van 65 jongeren

Start nieuwe collega: Marthe

Start nieuwe collega: Inge

Het Utrechtse bedrijf Bison Bowling verdeelt de Kerstfooi 
niet onder de werknemers, maar geeft het elk jaar aan een 
goed doel. Dit jaar waren wij de gelukkige. Op de nieuw-
jaarsborrel van Bison Bowling ontving Emma at Work een 
cheque ter waarde van €400,50. 

Samen met HidashHi, een bedrijf in online communicatie, 
heeft Emma at Work videocalls ontwikkeld. Zo kunnen 
jongeren ook via een webcam met consultants in gesprek. 
Vooral voor jongeren met een beperkte mobiliteit werkt dat 
drempelverlagend. “Het voeren van een gesprek met iemand 
die je in beeld ziet, vertelt zoveel meer over de persoon dan 
wanneer je telefoneert. Bovendien scheelt het de kandidaat 
reistijd en kosten”, meent consultant Lonneke Jansen.

Aart van der Gaag, commissaris van het project ‘Op 
naar de 100.000 banen’, bezocht met staatssecre-

taris Jetta Klijnsma de NS en Rietlanden Terminals.  
Beide bedrijven werken met jongeren, die zijn aangeno-

men via Emma at Work. NS en Rietlanden Terminals doen 
dat al langere tijd en zijn daar erg tevreden over. Daar is 

Emma at Work erg trots op! 

Vervolg van het jaar op de volgende pagina
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JUNI

JULI

Promotieonderzoek Eefje Verhoof

Rondvaart door de grachten in Amsterdam als afscheid van de adviseurs 
van de Stichting Consent na drie jaar vrijwillige inzet en advies. 

Eefje Verhoof deed onderzoek aan het AMC naar de proble-
men waar jongeren mee kampen na een lang ziekbed. Enkele 
conclusies zijn, dat dit veel invloed heeft op zowel de levensloop 
van het kind als van de ouders en dat professionele begeleiding 
daarin van belang is. Ook is het belangrijk om al in een vroeg 
stadium ervaring op te doen met werk. (Bekijk het onderzoek)

Vervolg van het jaar op de volgende pagina

AbbVie rent halve marathon
Het biofarmaceutische bedrijf AbbVie steunt Emma at Work 
vaker, door deel te nemen aan hardloopevents. Voor elke ge-

lopen kilometer gaat vijf euro naar Emma. AbbVie is één van de  
drijvende krachten achter de fit for work coalitie met Centrum Werk 

en Gezondheid. ‘Veel mensen met een chronische aandoening kunnen 
en willen graag werken. Soms hebben ze alleen een beetje ondersteu-

ning nodig’, meent persvoorlichter Olga Hesselink. ‘Daarom sluit het 
werk van Emma at Work perfect aan bij fit for work.’

Start nieuwe collega: Marloes

Eerste brainstorm Jonge Ondernemende Pioniers Samen met vier jonge ondernemers met een beper-
king, heeft Emma at Work gebrainstormd over een 

‘Jongerenfabriek’. Uiteindelijk is JOP hieruit ontstaan: 
de Jonge Ondernemende Pioniers. Het enthousiasme on-

der de jonge ondernemers en vanuit Emma at Work is groot. 
Op de centrale locatie in Utrecht kunnen jonge ondernemers 
samenkomen. De consultants van Emma at Work kunnen 
ook vanuit deze locatie werken.

KLIK HIER 

VOOR HET 

FILMPJE
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http://dare.uva.nl/document/2/15918
https://www.youtube.com/watch?v=z-qLxRbWq_Y
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AUGUSTUS

SEPTEMBER

OKTOBER

Opening expositie ‘Tussen Ziek en Beter’ bij Stadsarchief Amsterdam. 
(10 jongeren van Emma at Work vervulden hier diverse functies)

Workshop ‘Hoe goed ken jij jezelf?’ door Lama Choenyi

Rondvaart met team door havengebied Amsterdam mogelijk  
gemaakt door Fendi en Willem van Havenbedrijf Amsterdam.

Emma at Work in Mobiel Magazine

Nieuwe collega: Anoeska

Vervolg van het jaar op de volgende pagina

Donatie ontvangen van Rob Ellermeijer Na 37 jaar is Rob Ellermeijer gestopt als adviseur van ac-
countantskantoor Ernst & Young. Ter ere van zijn afscheid 
vroeg hij mensen om een donatie te doen aan het goede 
doel: Emma at Work. Met zo’n €1.000,- heeft dat een hele 
mooie bijdrage opgeleverd.

Eerste selectiegesprekken Traineeship Voor het project Traineeship heeft Emma at Work 
eerste selectiegesprekken gevoerd met jongeren. Het 
Traineeship is bedoeld voor jongeren met een HBO- of 

universitaire opleiding, die graag werkervaring willen 
opdoen bij een bedrijf. Zo kan Emma at Work deze jongeren 
helpen aan een plek, waar ze hun passie kunnen uitoefenen.
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NOVEMBER

DECEMBER

• Lancering nieuwe huisstijl en campagne Samen met ambassadeurs Alex, Godelivia, Robin 
en Naomi is onze nieuwe campagne gelanceerd. De 

campagne wordt ingezet voor het promotiemateriaal. 
Daarnaast is ook de nieuwe website online gegaan. Met 

deze nieuwe stijl kunnen we de toekomst tegemoet!

Emma at Work op radio bij WerkenFM

Hugo Heymans neemt cheque in ontvangst bij Havengildediner

Emma at Work krijgt nieuwe auto gesponsord door Suzuki

KLIK HIER 

VOOR HET 

FILMPJE

Next >< Back

EaW in vogelvlucht
Statistieken

Tijdlijn 2015

Nieuw bij Emma at Work

Emma at Work in de media

Projecten
Traineeships

JOP 

Huisstijl
Vrijwilligers

Ambassadeurs

Voorwoord

Emma at Work in 2016

Jaarrekening
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NIEUW BIJ EMMA AT WORK
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HANS HOEKEMEIJER
HAVENGEBOUW AMSTERDAM

Marloes is het beste bewijs, dat mensen met 
een behoorlijke lichamelijke beperking in onze 
maatschappij heel goed kunnen functioneren. 
Met een luisterend oor en met goede afspra-
ken is dat bij ons geen enkel probleem. Veel  
meer bedrijven zouden dit ook moeten doen.

NIEUWE WERKGEVER

NVOG CONSORTIUM
MAYA KRUIJT

NIEUWE WERKGEVER

Emma at Work heeft ons in 2015 in een pret-
tige samenwerking in contact gebracht met 
een student, die goed matcht met de bijbaan 
die we vacant hadden. Doordat haar aandoe-
ning in deze baan geen beperking vormt, kan 
zij haar werk goed doen. We ervaren haar als 
een erg gemotiveerde collega.

PROVINCIE UTRECHT  
RONALD VAN SCHALKWIJK

Emma at Work ondersteunt ons op prettige 
wijze in het zoeken naar geschikte medewer-
kers met een beperking. Via hen hebben we 
één succesvolle plaatsing kunnen realiseren 
in 2015. In 2016 hopen we dat verder uit te 
breiden en daarbij de deskundigheid van Emma 
at Work te benutten.

NIEUWE WERKGEVER

NED. SPOORWEGEN
HELMOED BOOM

Als je als bedrijf duidelijk bent in wat voor 
soort werknemers je zoekt, levert Emma at 
Work ontzettend snel geschikte jongeren die 
voldoen aan het profiel. Dat is een unique 
selling point. We hebben momenteel enkele 
hoogopgeleide jongeren via Emma lopen. Dat 
bevalt ontzettend goed.

NIEUWE WERKGEVER

Jaarrekening
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ACTIEPLAN JEUGD-
WERKLOOSHEID  

PAULIEN KNOESTER

Wij hebben subsidie verstrekt in het kader 
van het Actieplan Jeugdwerkloosheid, omdat 
Emma at Work veel ervaring heeft met het on-
dersteunen van jongeren met een arbeidsbe-
perking richting werk. Wij vinden het positief 
dat Emma at Work beschikt over een groot 
netwerk en dit netwerk inzet om jongeren aan 
een baan te helpen.

NIEUW FONDS

Ontwerp: Godert von Weiler - MKB-Reklame.nl

JANIVO STICHTING  
SUZAN VAN ZEIST 

NIEUW FONDS

De Janivo Stichting biedt financiële steun aan 
projecten die een bijdrage leveren aan een 
betere samenleving. Een samenleving waarin 
er een veilige plek is voor ieder mens. Een 
samenleving die inspirerend is en kansen biedt 
voor individuele ontplooiing. Een uitstekend 
voorbeeld van zo’n maatschappelijk project  is 
Emma at Work.

FONDS NUTS OHRA  
BERT KUIPERS

Emma at Work is via twee door ons gesubsidi-
eerde projecten verbonden aan het programma 
Zorg én Perspectief van FNO. Dat vinden wij 
waardevol. Als organisatie met jarenlange 
ervaring en een goede reputatie, speelt Emma 
een belangrijke rol in het behalen van één van 
onze doelstellingen: het vergroten van kansen 
voor jongeren met een chronische aandoening 
op het krijgen en behouden van een baan.

NIEUW FONDS

Jaarrekening
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MARLOES VENDRIG 
VIA HAVENGEBOUW AMSTERDAM 

NIEUWE BAAN

Emma at Work heeft een baan voor mij gevon-
den bij Havengbouw Amsterdam. Als catering-
medewerkster doe ik veelzijdig werk en kom 
ik met mensen in contact. Hierdoor kan ik iets  
doen voor de maatschappij en ook nog andere 
leuke dingen buiten mijn werk om doen, omdat 
ik ook een inkomen heb.

LAILA BOUAISSA  
VIA KADASTER 

Emma at Work heeft mij geholpen met een 
baan bij het Kadaster. Dit betekent voor mij 
weer terug in de maatschappij en hoop voor de 
toekomst.

NIEUWE BAAN

LIANNE MOTSHAGEN  
VIA NS

De ‘niet lullen, maar poetsen’ mentaliteit maakt 
Emma at Work uniek. Niet constant praten óver 
werk, maar actief zoeken náár werk. Dat is de 
sleutel tot succes gebleken, want ik werk nu op 
het hoofdkantoor van de NS. Ik ben dankbaar 
dat ik nu eindelijk een begin kan maken aan mijn 
toekomst!

NIEUWE BAAN

LYNN VAN DEN BERG  
VIA NVOG 

Via Emma at Work heb ik een baan gekregen als 
onderzoeksassistente bij het NVOG Consorti-
um.  Zo kan ik nu niet alleen interessant werk 
doen dat ik aankan, maar heb ook een baan die 
relevant is voor mijn studie. Zo kan ook alvast 
aan mijn CV werken.

NIEUWE BAAN

Jaarrekening
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INGE VAN SON
CONSULTANT SINDS MEI

NIEUWE COLLEGA

Bij Emma at Work werken, betekent werken 
met je hart! En dat gun je natuurlijk iedereen. 
Daarom vind ik het zo fijn om gemotiveerde 
en getalenteerde jongeren te ondersteunen 
bij het vinden van een passende werkplek, 
waarin zij kunnen werken met hun hart.

MARLOES KLOMP  
CONSULTANT SINDS JULI

NIEUWE COLLEGA

Het afgelopen jaar heb ik ontzettend veel 
dappere kandidaten gesproken. Deze jongeren 
laten enorm veel veerkracht zien en zijn vaak 
zo stoer! Hier heb ik ontzettend veel van 
geleerd en dat maakt, dat ik mijn werk met 
zoveel passie doe.

ANOESKA RAMASRE  
ADMINISTRATIE SINDS SEPTEMBER

NIEUWE COLLEGA

Het begin om de administratie op te zetten en 
vorm te geven is gemaakt. Alhoewel de adminis-
tratie niet op de voorgrond staat, geloof ik toch 
dat ik een bijdrage lever aan de resultaten van 
Emma. Al ben ik niet zichtbaar voor de kandida-
ten, ik ben wel aanwezig in de onderneming. Door 
middel van de financiële gegevens kunnen we 
bepalen of we op koers zijn of niet.

MARTHE DE WIN 
CONSULTANT SINDS APRIL

NIEUWE COLLEGA

Het is een privilege om te werken met colle-
ga’s die zicht met hart en ziel inzetten voor 
het werk dat wij doen. Minstens zo bijzonder 
is het om te werken met jongeren die ondanks 
tegenslagen toch doorgaan en die kansen 
zoeken, creëren en pakken. De verhalen van 
de jongeren doen mij beseffen hoe belangrijk 
het is om met elkaar in gesprek te blijven en 
nergens zomaar vanuit te gaan.

Jaarrekening
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EMMA IN DE MEDIA
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PROJECTEN
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In september 2015 hield Emma at Work de eerste selectiegesprekken 
met jongeren voor het nieuwe project: het Traineeship. “Het doel is om 
gedreven en ambitieuze jongeren met een arbeidshandicap en organisa-
ties met een sociale doestelling bij elkaar te brengen”, vertelt consultant 
Judy van den Berg, die het idee voor dit programma bedacht.

“Het viel mij op dat veel (kennisintensieve) bedrijven wel traineeshippro-
gramma’s aanbieden, maar daarin krijgen onze jongeren geen kans”, be-
gint Judy haar verhaal. Vanwege  ziekte of handicap hebben de jongeren 
vaak hun opleiding niet afgerond. Daardoor kunnen ze vaak niet concurre-
ren met ‘gezonde’ werknemers die wel een opleiding hebben afgerond en 
allerlei nevenfuncties hebben vervuld. 

Navraag bij bedrijven en organisaties leerde Judy echter dat er vaak be-
hoefte is om de organisatie diverser en inclusiever te maken. Daarom vatte 
zij het idee op om binnen Emma at Work een eigen traineeship op te zetten. 
Samen met Florien ten Hove van Florish Inclusive werd het Traineeship op-
gezet en uitgerold. 

In september 2015 startten de selectiegesprekken met elf jongeren met 
een hbo/universitair opleidingsniveau. “Het viel meteen op hoe gedreven 
de jongeren allemaal waren en hoe open over de dingen waar ze tegen 

aan liepen”, meent Florien. Tijdens dit ‘voortraject’ maakte Emma at Work 
kennis met de jongeren en werden workshops aangeboden, om erachter te 
komen wat voor type werk echt bij hen past. 

In januari 2016 is de tweede fase van het Traineeship gestart, waarin ze-
ven jongeren succesvol als trainee zijn gestart. Van de overige vier jonge-
ren hebben er drie succesvol een baan gevonden en voor één jongere wordt 
nog een geschikte plaats gezocht. “Terwijl een aantal jongeren eerst nog 
huiverden, ontstond al gauw een hechte club waarin de jongeren steun aan 
elkaar hebben in hun zoektocht naar werk”, vervolgt Florien.

Het Traineeship werd opgezet als pilot, maar 
wordt nu al als succes gevierd. “Ik vind het 
fantastisch om te zien hoe deze jonge-
ren zich nu al weten te ontwikkelen. 
Ze hebben zichzelf, hun talenten, 
drijfveren en hun valkuilen veel 
beter leren kennen”, is Judy en-
thousiast, “het is geweldig dat 
zeven jongeren de kans krijgen 
om zich verder bij een werkgever te 
kunnen ontwikkelen.” 

TRAINEESHIP
TALENT EN ORGANISATIE VINDEN ELKAAR IN HET 

“ER ONTSTOND AL 
GAUW EEN  HECHTE 

CLUB WAARIN DE 
 JONGEREN STEUN AAN 

ELKAAR HEBBEN IN HUN 
ZOEKTOCHT NAAR 

WERK”
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FREDERIQUE REIJNIERSE 
TRAINEE BIJ KPMG

NAAM IN 2021 
OP AANVRAAG VERWIJDERD

NIEUWE TRAINEE

NIEUWE TRAINEE

De toegevoegde waarde van het Traineeship 
is dat je met z’n allen uitdagingen aangaat. We 
vormen een klankbordgroep naar elkaar toe, 
want we herkennen elkaars situatie en kunnen 
alles met elkaar bespreken. De deur bij KPMG was 
voor mij nooit open gegaan, als Emma at Work er 
op had geklopt!

Door het Traineeship van Emma at Work leer ik 
mezelf beter kennen. Daardoor kan ik ook beter 
accepteren wat ik heb en mezelf accepteren 
zoals ik ben.  Zonder het traineeship was ik niet in 
aanmerking gekomen voor mijn huidige baan bij 
ING in Amsterdam. Ik ben heel dankbaar!

LIESANNE PLOEG
TRAINEE BIJ SCHIPHOL GROUP

NIEUWE TRAINEE

Via het Traineeship ben ik de uitdaging aan-
gegaan bij de Schiphol Group. Ik ben ontzet-
tend trots en blij met de kans die ik daar heb 
gekregen. Zo kan ik ervaren hoeveel energie 
en eigenwaarde het geeft om ‘aan het werk 
te zijn’.
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Naast het bemiddelen van jongeren naar een baan in loondienst, is Emma at 
Work in 2015 ook gestart met een project voor jongeren die willen onderne-
men: JOP.  De Jonge Ondernemende Pioniers zijn gevestigd in het kantoor in 
Utrecht. Elke donderdag wordt het geleid dóór drie jonge ondernemers met 
een chronische ziekte of beperking.

Bij Emma at Work leefde de droom om iets te betekenen voor jongeren, die niet 
een baan in loondienst willen of aankunnen. Marlies sprak daarover met Birgit 
Vandermeulen, die als loopbaancoach zelf ondernemer is. “We hadden het er-
over om een fysieke locatie op te richten, waar jongeren kunnen samenkomen”, 
vertelt Birgit,“ik uitte mijn enthousiasme en toen mocht ik een half jaar aan de 
oprichting van JOP gaan werken.”  Zij werd als externe projectleidster aangesteld.

In de zomer van 2015 startte Birgit, samen met consultant Marthe de Win, de 
gesprekken met vier jonge ondernemers. Binnen enkele maanden hadden de 
dames een passende locatie gevonden op een centrale locatie in Utrecht. Op 
deze locatie kunnen jonge ondernemers met een beperking elkaar ontmoeten. 

Ze kunnen er met elkaar overleggen, sparren en werken aan hun projecten. “Het 
moet jongeren bewust maken van hun talenten en hun krachten”, meent Birgit. 
Bovendien organiseert JOP zogenaamde worksJOPs, waarin een expert de jonge-
ren bijspijkert in zijn vakgebied. 

Één van die jongeren is Anniek Brummel. Als kernteamlid is zij al sinds de eerste 
brainstormsessie betrokken bij de oprichting van JOP. “Ik werd benaderd omdat 
ik al eerder mijn ondernemersambitie had laten blijken aan Emma.” Toch twijfel-
de Anniek nog wel of ze écht wilde gaan ondernemen, vanwege de onzekerheid 
die het met zich meebrengt. Juist het contact met de andere jonge ondernemers 
overtuigde haar om toch de stap te zetten. 

Bij JOP ontmoette ze andere jonge ondernemers. Zij hadden ‘in hetzelfde schuit-
tje’ gezeten en dezelfde twijfels gekend. “Door ervaringen met hen te delen en te 
sparren, heb ik de stap uiteindelijk durven zetten om écht voor mijzelf te starten”, 
vertelt ze nu trots. Op 1 januari 2016 heeft zij haar eigen bedrijf ook daadwerkelijk 
ingeschreven en is nu zelfstandig onderneemster.

JOP
PLEK VOOR JONGE ONDERNEMERS BIJ 
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ANNIEK BRUMMEL

JOP geeft me de zekerheid, die je denkt kwijt te 
raken zodra je zelfstandig gaat ondernemen. 
Ik twijfelde al lang over het ondernemerschap, 
maar door JOP heb ik de stap durven nemen.  
Mijn motto is: I may be small but I kick ass!

JOPPER

MARC DON

Als zzp’er werk ik voornamelijk vanuit huis. JOP 
geeft mij een wekelijkse structuur en dat is voor 
de afwisseling erg fijn. Daarnaast biedt JOP mij 
het netwerk van Emma at Work en krijg ik de 
mogelijkheid om me op meerdere onderdelen te 
ontwikkelen, naast het grafisch vormgeven. 

GUUS PUYLAERT

Emma at Work gaf mij de mogelijkheid om me 
bij JOP verder te ontwikkelen als zelfstandig 
ondernemer. Het inspireert en motiveert om 
bij JOP samen te werken met gelijkgestemden. 
JOP is namelijk vóór en dóór jonge ondernemers 
met een beperking en dat schept een band. 

JOPPER

JOPPER
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Begin 2015 is Emma at Work begonnen om een nieuwe huisstijl te ontwik-
kelen. “Na bijna tien jaar leek het ons een goed moment om een ‘frisse wind’ 
door onze website, flyers, posters en andere uitingen te laten waaien”, aldus 
Larissa Bergshoeff, marketing- en communicatiemedewerkster.

Met marketingstrateeg Mark van de Grift ging Emma at Work bezig om het 
‘merk’ Emma at Work te branden. Daarom moest nagedacht worden over 
vragen als: ‘Waar staat Emma at Work voor?’,  ‘Wat willen we uitstralen?’ en 
‘Wat zijn de kernwaarden van onze organisatie?’ En, niet onbelangrijk in de 
marketing: hoe visualiseer je dat nou? Want… een beeld zegt immers meer dan 
duizend woorden.

Om deze kernwaarden concreet te maken, hielpen vrijwilligers Rob en Nienke 
om reclame-uitingen te ontwikkelen. “Rob bedacht ons stoere nieuwe logo met 
de graffitilook en betonnen muur. We fotografeerden tien jongeren en zo ont-
stond langzaam maar zeker de basis van onze nieuwe look en feel”, legt Larissa 
het uit.

Vanuit deze basis kwam Emma at Work in contact met reclamebureau Dro-
pOuts. Omdat de organisatie meer jongeren wil werven, moet ze ook meer 

naamsbekendheid creëren. “De campagne die we hebben ontwikkeld sluit 
aan bij onze nieuwe look en feel en onze kernwaarden”, gaat Larissa verder. 
De kernwaarden van Emma at Work zij geformuleerd als: eigenzinnig, sympa-
thiek, persoonlijk, realistisch, specialistisch en proactief.
 
Maar hoe maak je deze kernwaarden nou zichtbaar? Niet iedere ziekte of
beperking is immers meteen helder voor de buitenwereld. Uiteindelijk werd dat
opgelost door onzichtbare ziektes en beperkingen aan de hand van graffititags
zichtbaar te maken. De persoonlijke quote boven de tag, maakt het geheel af.
“Als mensen dit zien, weten ze meteen waar de campagne over gaat”, vervolgt
Larissa.

In de tussentijd ontwikkelde Emma at Work ook een nieuwe website, in sa-
menwerking met All Terrain Media. In november kwam alles samen en kon-
den de huisstijl en website tegelijkertijd gelanceerd worden. Er werd een 
gloednieuwe marketingcampagne op Facebook gestart en er werden flyers 
en posters verspreid onder kroegen in de Randstad. “Sinds die bewuste actie, 
is ons aantal Facebookvolgers verdubbeld en het aantal aanmeldingen be-
hoorlijk gestegen”, meldt Larissa enthousiast. Het is dus duidelijk een gouden 
greep geweest voor Emma at Work.

NIEUWE HUISSTIJL 
EMMA AT WORK HEEFT EEN  
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Met 17 nieuwe vrijwilligers kwam het aantal actieve vrijwilligers bij 
Emma at Work in 2015 op  41 te staan. Zij coachten 64 jongeren met 
werkgerelateerde vragen. Zonder deze vrijwilligers zou Emma at Work 
niet staan waar het nu staat. “Inspirerend om te zien dat zoveel mensen 
zich vrijwillig inzetten voor onze jongeren”, meent consultant Lonneke 
Jansen. Zij werd in 2015 benoemd tot vrijwilligerscoördinator.

In 2015 kreeg de vrijwilligersorganisatie een flinke boost. “Erg leuk en leerzaam 
om dit vorm te geven en in te richten”, begint Lonneke. In 2015 werden grote 
stappen gezet in de professionalisering van de organisatie. Natuurlijk wer-
den allereerst nieuwe vrijwilligers geworven en geselecteerd. Met al 
die vrijwilligers werkte Lonneke aan nieuwe werkwijzen, organi-
seerde vele activiteiten, maakte een nieuwe introductiefilm, 
zette een communicatiestrategie op en ontwikkelde een 
administratie. 

Lonneke maakte tijdens evaluatiegesprekken in de 
zomer kennis met alle vrijwilligers. “We hebben een 
hele gevarieerde populatie qua vrijwilligers”, aldus de 
vrijwilligerscoördinator. “Het leuke is dat, hoe divers ze ook 
zijn, ze één ding gemeen hebben: ze willen zich inzetten voor 

jongeren met een chronische ziekte of beperking.” Sommige vrijwilligers 
geven trainingen, ondersteunen administratief, plegen acquisitie of geven 
intervisie. Maar het grootste gedeelte van de vrijwilligers zet zich in als 
coach voor jongeren, die werk zoeken of werkgerelateerde vragen hebben.  

Via een nieuw programma van Emma at Work worden vrijwillige coaches 
gekoppeld aan opdrachten, die passen bij hun expertise en hun tijd. Vervol-
gens krijgen de coaches een jongere toegewezen. In een eerste gesprek 
bekijken de jongere en de coach of er een klik is en bespreken hoe het tra-

ject verder gaat. Er wordt een doelstelling bepaald en daarvoor 
worden vervolggesprekken gepland.

“Waar we aanvankelijk dachten dat vrijwilligers 
vooral ondersteunend zouden zijn aan de organi-

satie”, benadrukt Lonneke, “bleek het afgelopen 
jaar dat de meeste vrijwillige coaches juist van 
grote waarde zijn voor de jongeren”. Uit evalu-

aties blijkt namelijk dat de coaches erg goed ge-
waardeerd worden door de jongeren met een 8.5. 

Zij zijn blij dat Emma at Work dit traject aanbiedt. “Er 
gebeuren hier mooie dingen”, besluit Lonneke.

VRIJWILLIGERS 
ONMISBAAR BIJ EMMA AT WORK:

ZONDER 
DE 41 ACTIEVE 

 VRIJWILLIGERS ZOU 
EMMA AT WORK NIET 
STAAN WAAR HET NU 

STAAT. ZIJ COACHTEN 64 
JONGEREN MET WERK-

GERELATEERDE 
VRAGEN
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CORINA VAN MEIJEREN

Door het lezen en verwerken van de gegevens 
die jongeren doorsturen, krijg ik een beter beeld 
van waar zij mee leven. Het is mooi om te zien 
dat deze jongeren hun plek in de maatschappij 
in kunnen nemen. Daar word ik persoonlijk ook 
blij van. 

NIEUWE VRIJWILLIGER

MARIEKE HENDRIKSEN

Als coach kan je allerlei theorieboeken lezen, 
maar echt coachen leer je uiteindelijk in de 
praktijk! Het is voor mij dus heel leerzaam en 
leuk om bij Emma at Work jonge mensen te 
helpen, om hun talenten en mogelijkheden te 
ontdekken!

NIEUWE VRIJWILLIGER

TANJA LEMMERT

 Kennis en ervaring moet je niet voor jezelf 
houden, maat delen met anderen! Emma at 
Work heeft mij de mogelijkheid gegeven om dit 
te doen. Als vrijwillige coach kan ik mij inzetten 
voor de jongeren die bij Emma at Work staan 
ingeschreven.

NIEUWE VRIJWILLIGER

Jaarrekening
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Om zichtbaarder naar buiten te treden en een breder draagvlak te creëren, 
heeft Emma at Work in 2015 negen jongeren bereid gevonden zich in te 
zetten als ambassadeurs. “Want wie kan er nou beter ons verhaal vertel-
len, dan deze jongeren zelf?”, vraagt marketing- en communicatiemede-
werker Larissa Bergshoeff zich af. De negen ambassadeurs dragen de or-
ganisatie een warm hart toe.

De doelstelling van Emma at Work is, om jongeren met een chronische ziek-
te of lichamelijke beperking naar een zelfstandige toekomst te begeleiden. 
Maar dat kunnen de consultants natuurlijk niet alleen bereiken! Daarom werd 
een negental jongeren benaderd om ambassadeur te worden. Zij hebben al-
len laten blijken zich erg betrokken te voelen bij de organisatie. Deze negen 
jongeren hebben allemaal een lichamelijke beperking of chronische ziekte en 

voelen zich stuk voor stuk betrokken bij Emma at Work. Daarom willen zij 
wat terugdoen en dat kan als ambassadeur van Emma at Work. De ambas-
sadeurs dragen uit dat zij willen dat andere jongeren met een lichamelijke 
beperking of chronische ziekte dezelfde kansen krijgen als zij. Het hebben 
van werk is essentieel om een zelfstandig leven op te bouwen. Op die ma-
nier doen mensen weer mee in de maatschappij. Het hebben van een be-
perking, hoeft geen belemmering te zijn om succesvol mee te kunnen doen.

“We zijn ontzettend blij met deze enthousiaste en gemotiveerde jongeren, 
die zich inzetten op verschillende onderdelen voor onze organisatie”, aldus 
Larissa, “daarmee leveren ze een bijzondere bijdrage aan de professionali-
sering en groei van Emma at Work”.

AMBASSADEURS
EMMA AT WORK VERSTERKT DOOR
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ROBIN VENEMA

Omdat ik ziek ben kan ik niet altijd alles doen wat ik wil. 
Dat is klote, maar ik laat me niet gek maken. Ik probeer 
zo veel ik kan. Via Emma at Work werk ik nu als kassame-
dewerker bij een supermarkt. Als ik ergens mee zit kan 
ik altijd naar mijn consultant bij Emma at Work. Die belt 
sowieso regelmatig hoe het gaat. Da’s wel zo fijn.

AMBASSADEUR

STEPHANIE LEIJS

Via Emma at Work kreeg ik de mogelijkheid me te presente-
ren voor potentiële werkgevers. De consultants hebben me 
meerdere malen weten te verbazen. Zo ben ik een aantal keer 
gebeld, omdat ze wilden informeren hoe het met me gaat. 
Ze hebben een persoonlijke relatie met werkzoekenden. Als 
ambassadeur van Emma at Work wil ik helpen de relatie met 
jongeren te versterken, waardoor ze nog meer mensen naar 
een mooie baan kan helpen.

AMBASSADEUR

Jaarrekening
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MAY BIERI

STEPHAN BOSHUIZEN

Via Emma at Work ben ik aan mijn huidige baan gekomen, 
waar ik net een vast contract heb gekregen. Ik ben ambas-
sadeur geworden omdat ik zo blij ben dat Emma at Work 
bestaat en er meer mensen over moeten weten. Emma at 
Work heeft mij geholpen en doet dat nog steeds. Daar wil ik 
graag iets voor terug doen. Als ambassadeur kan dat op een 
leuke manier.

Hopelijk kan ik de jongeren van Emma at Work op basis 
van mijn eigen ervaringen advies geven over studie, werk, 
vrijetijdsbesteding en hun verdere toekomstplannen. 
Daarnaast zou ik het leuk vinden om activiteiten te organi-
seren waarbij de jongeren met elkaar in contact komen om 
hun verhalen te delen en van elkaar te leren. Zo leer ik hoe 
andere jongeren met hun beperking omgaan en hoe zij in 
het leven staan.

AMBASSADEUR

AMBASSADEUR

GOLDELIVIA VIEIRA

Door mijn jeugdreuma liep het vinden van een baan uit op 
een drama. Via Emma at Work kon ik met verschillende 
bijbaantjes opbouwen en kijken wat wel en niet werkte. 
Dat voelde als een warm bad, het geloof in mezelf kwam 
terug. Het is elke dag weer spannend, maar mijn baas 
denkt met me mee. Ook al is het vallen en opstaan: I did it!

AMBASSADEUR

HELEEN KOTTNERUS

Emma at Work heeft voor mij betekend dat ik nu een leuke 
baan binnen mijn vakgebied als kunsthistorica heb gevon-
den. Doordat ik ambassadeur ben, kan ik iets terug doen 
voor het goede werk dat Emma at Work doet. Mijn missie is 
om te laten zien dat je als jongere met een beperking niet 
anders bent dan een gezonde jongere. Dat wil ik aan de hele 
wereld laten weten!

AMBASSADEUR

Jaarrekening
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ALEX WEGMAN

Mijn droom om muzikant te worden, viel in duigen toen 
botkanker werd geconstateerd. Emma at Work leerde mij niet 
te denken in beperkingen, maar in mogelijkheden. Ik kreeg 
een baan, spaarde voor een drumstel en bleek een goede 
drummer te zijn! Als e-musician werk ik nu aan een carrière 
als producent. Dankzij Emma at Work is mijn droom tóch 
uitgekomen en weet ik nu: opgeven is geen optie. 

AMBASSADEUR

NAOMI VERVAART

Ondanks dat ik in een rolstoel zit, wil ik vechten voor mijn 
toekomst. Na mijn HBO-opleiding was het lastig om een 
baan te vinden. Bij Emma at Work vond ik een luisterend oor. 
Met veel aandacht bekeken ze alle opties. Ze zijn realistisch, 
maar ze stimuleren je ook om jezelf uit te dagen. Zo zie je 
maar weer: alles is mogelijk als je er maar in gelooft!

AMBASSADEUR

FEMKE VAN EEDEN

Dankzij Emma at Work doe ik al zo’n vijf jaar werkervaring 
op en kan ik werken aan mijn CV. In deze periode heb ik veel 
gehad aan de ondersteuning vanuit de medewerkers. Toen 
ik dit jaar benaderd werd om ambassadeur te worden heb ik 
deze kans direct aangepakt. Zo kan ik mijn verhaal vertellen 
en andere chronisch zieke jongeren laten zien dat je met 
wat aanpassingen ook gewoon kunt werken!

AMBASSADEUR

Jaarrekening
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Emma at Work in 2016Het jaar 2015 was bewogen. De Participatiewet is ingevoerd en maatschappe-
lijk verantwoord ondernemen wint aan populariteit. We kunnen niet ontkennen 
dat de markt rondom Emma at Work verandert in hoog tempo.  Emma at Work 
haakt hier graag op in en verandert mee. De start is gemaakt met de herpositi-
onering van de organisatie en in 2016 zal hierop voortgeborduurd worden. In 
2016 zal het dienstenaanbod van Emma at Work zich uitkristalliseren en zullen 
we laten zien waarom Emma at Work onderscheidend is en daarom dé samen-
werkingspartner binnen deze markt. 

In juni 2016 bestaat Emma at Work precies 10 jaar. Door deze ervaring en op-
gedane kennis, goede matches en een no nonsense aanpak is Emma at Work 
specialist op het gebied van het bemiddelen van jongeren met een chronische 
ziekte of lichamelijke beperking naar werk.

Doel voor 2016 zal opnieuw zijn om zoveel mogelijk jongeren naar werk te 
bemiddelen. Een tweede doel dat hierop aansluit, is dat Emma at Work alle 
jongeren die zich melden op een of andere manier wenst te begeleiden bij de 
weg naar werk. Om deze begeleiding op de juiste manier aan te kunnen bieden, 
gaat Emma at Work het Experience LAB opzetten. Binnen het Experience LAB 
kunnen jongeren onder andere workshops en trainingen volgen of een spar-
ringpartner uit het bedrijfsleven toegewezen krijgen om bijvoorbeeld netwerk 
te vergroten of sollicitatie skills te verbeteren. Voor het LAB zullen we de hulp 
van vrijwilligers goed kunnen gebruiken. De vrijwilligerspoule zal dan ook uit-
gebreid worden.

Ook staat de ambitie om landelijk te opereren nog altijd op de wensenlijst. In 
2016 gaan we een stukje uitbreiden naar Gelderland. Vanuit hier hopen we dat 
weer verder uitgebouwd kan gaan worden naar de overige provincies. Om dit 
mogelijk te maken zal echter wel eerst een aanpassing in de werkwijze en auto-
matisering moeten plaatsvinden. Dit gaan we verder onderzoeken.

Concrete doelstellingen voortvloeiend uit onze plannen en ambities voor 2016 
zullen zijn:
minimaal 100 jongeren naar een vakantiebaan of bijbaan bemiddelen
80 jongeren naar een ‘reguliere’ baan
Opstart van het Experience LAB en zo’n 100 jongeren in een coachings- of 
mentoringtraject of training.

Uiteraard zal 2016 ook het jaar zijn waarbij JOP verder uit zal groeien tot de 
laagdrempelige en levendige broedplaats voor jongeren met een chronische 
ziekte of lichamelijke beperking met de ambitie om te ondernemen. Een plek 
waar zij kunnen sparren met gelijkgestemden en zichzelf kunnen bijspijkeren 
op allerlei gebied rondom het ondernemerschap. 

Tot slot zal 2016 zal ook het jaar zijn waarin het tienjarig bestaan van Emma 
at Work gevierd gaat worden. Een prachtig prestatie waar we erg trots op zijn. 
Echter gezien de stijgende lijn in aanmeldingen blijft Emma at Work harder no-
dig dan ooit. Om ervoor te zorgen dat Emma at Work deze jongeren naar werk 
kan blijven bemiddelen, lanceren we dit jaar de Club van 1000. Een ambitieus 
plan om 1000 bedrijven aan ons te binden die voor tenminste 1000 euro per 
jaar Emma at Work willen steunen. Hiermee wordt Emma at Work in staat ge-
steld nog veel meer jongeren naar werk te bemiddelen en gaan we vol frisse 
moed op naar de volgende 10 jaar!

Jaarrekening
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IN MEMORIAM: JURG DE BEIJER

EaW in vogelvlucht
Statistieken

Tijdlijn 2015

Nieuw bij Emma at Work

Emma at Work in de media

Projecten
Traineeships

JOP 

Huisstijl
Vrijwilligers

Ambassadeurs

Voorwoord

Emma at Work in 2016

Ondernemer, verandercoach en spreker Jurg (Jurgen) de Beijer voelde 
zich betrokken bij het werk van Emma at Work. Hij zou een rol als ambas-
sadeur gaan bekleden. Helaas mocht het niet zover komen. In februari 
2016 overleed hij op 46-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Zijn 
levensverhaal tekende hij op in het boek CHEMOPUUR. Lees het boek en 
krijg zo een stukje mee van zijn bijzondere leven .

Consultants Judy en Marloes ontmoetten Jurg op 29 september 2015, tijdens 
het Philips WGP Werkgeverscongres. Daar vertelde Jurg over zijn boek, dat toen 
net in de winkels lag. In CHEMOPUUR lezen we dat Jurg als 6-jarig jongetje de di-
agnose kanker krijgt. De artsen geven hem nog zes weken. Tegen alle verwach-
tingen in overleeft Jurg de kanker en weet hij nog 38 jaar langer te leven. Jurg 
ziet dit allemaal als ‘blessuretijd’  en leeft daarom zo puur mogelijk.

Ondanks de ziekte en het verdriet, gaat het boek vooral over vriendschap, 
optimisme en hoop. ”Je kunt niet bepalen wat je overkomt, maar wel hoe je 

met de ervaring omgaat”, schrijft hij in zijn boek. Met doorzettingsvermogen 
en goede vrienden achter zich, weet Jurg telkens te dealen met levensbe-
palende veranderingen. Uiteindelijk schopt hij het tot ondernemer, veran-
dercoach, (gast)spreker en verwerft hij zelfs landelijke bekendheid met zijn 
theatertour ‘Chemopuur’.

Judy en Marloes zijn zó onder de indruk van het verhaal van Jurg, dat ze con-
tact met hem opnemen om samenwerkingsmogelijkheden te bespreken. 
Jurg is positief over Emma at Work en had het geweldig gevonden als er in zijn 
jonge jaren zo’n organisatie was geweest. Als ondernemer ziet hij vooral een 
samenwerking met JOP, waarin jongeren zich ook op een positieve manier 
inzetten als ondernemer.

In zijn laatste weken, trouwde Jurg de Beijer nog met zijn vrouw Irene. Lees 
zijn boek. De opbrengsten van het boek gaan naar zijn 2 dochters.

Jaarrekening

http://www.unieboekspectrum.nl/boek/9789000344482/Chemopuur/
http://www.unieboekspectrum.nl/boek/9789000344482/Chemopuur/
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BALANS PER 31 DECEMBER 2015

MATERIELE VAS TE ACTIVA [1]
Inventaris  4.695 1.000

VLOTTENDE ACTIVA [2]
Debiteuren  59.055 46.824
Belastingen en sociale premies  14.187 -
Overige vorderingen en overlopende activa  54.863 86.259
Totaal vlottende activa  128.105 134.083

LIQUIDE MIDDELEN [3]  123.925 166.841

TOTAAL ACTIVA  256.725 300.924

STICHTINGSVERMOGEN [4]  
Stichtingsvermogen  209.660 95.542
Exploitatiesaldo boekjaar   (21.494) 114.118
Totaal stichtingsvermogen  188.166 209.660

KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA [5]  
Crediteuren  22.348 5.419
Belastingen en sociale premies  8.963 7.549
Overige schulden en overlopende passiva   37.248 78.296
  68.559 91.264

TOTAAL PASSIVA  256.725 300.924

ACTIVA

PASSIVA

Voor verwerking van het exploitatiesaldo

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

2015 2014

€ €
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Baten [6]    
Opbrengsten uit arbeidsbemiddeling  167.889 180.000 168.599
Baten uit eigen fondsenwerving   427.990  467.101  408.683 
Som der baten  595.879 647.101 577.282

Lasten [7]    
Brutolonen en salarissen  238.359 248.815 162.595
Sociale lasten  41.318 69.990 36.145
Overige personeelskosten  145.485 136.634 88.883
Afschrijvingen  279 - 193
Kantoorkosten  25.244 54.480 16.059
Voorlichting-/ en publiciteitskosten  31.985 28.200 30.819
JOP projectkosten  20.575 - -
Vrijwilligersprojectkosten  10.707 - 44.650
Algemene kosten  103.842 119.350 85.814
Financiële baten en lasten  (421)  -  (1.944) 
  617.373 657.469 463.164

Exploitatiesaldo na belastingen  (21.494) (10.368) 114.118

Het exploitatiesaldo over 2015 is ten laste gebracht van het Stichtingsvermogen.

[..] De tussen haken vermelde nummers verwijzen naar corresponderende nummers in de toelichting op de staat van baten en lasten, die een 
integraal onderdeel uitmaakt van de jaarrekening.

Realisatie
2015

Begroting 
2015

Realisatie 
2014

€ € €

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015
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  2015  2014
KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN  
Ontvangsten 605.426  524.246
Betalingen  644.789   449.394 

KASSTROOM UIT BEDRIJFSOPERATIES  (39.363)  74.852
Ontvangen interest 647  2.155
Betaalde interest (226)   (211) 
   421   1.944 

KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN  (38.942)  76.796

Kasstroom uit investeringsactiviteiten  
Investeringen in materiële vaste activa (3.974)  (1.193)
KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN  (3.974)  (1.193)

NETTOKASSTROOM  (42.916)  75.603
Koers- en omrekeningsverschillen op geldmiddelen  -  -
TOENAME/(AFNAME) GELDMIDDELEN  (42.916)  75.603

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:  
Stand per 1 januari  166.841  91.238
Mutatie boekjaar  (42.916)  75.603

STAND PER 31 DECEMBER  123.925  166.841

KASSTROOMOVERZICHT 2015

Balans per 31 december 2015

Kasstroomoverzicht over 2015

Toelichting op de balans

Staat van baten en lasten 
over 2015

Toelichting op de jaarrekening
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TOELICHTING OP DE JAARREKENING

ALGEMEEN
De jaarrekening is opgesteld conform Richtlijn 640 (organisaties zonder winst-
streven). De stichting is opgericht op 10 juni 2008. Het boekjaar van de stich-
ting is het kalenderjaar.

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

BALANS
Vorderingen
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voorzover no-
dig 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 stichtings vermogen 
van € 188.166. 

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 gele-
verd. Verliezen worden verantwoord op het moment dat deze voorzienbaar 
zijn. Structurele giften worden verantwoord in het jaar waarin ze zijn toege-
zegd. Overige niet structurele giften worden verantwoord in het jaar waarin 
ze daadwerkelijk zijn ontvangen.

Baten
Onder baten wordt verstaan de opbrengst uit levering van diensten aan derden 
onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over de baten geheven belas-
tingen.

 Lasten
De lasten worden bepaald met inachtneming van hiervoor vermelde grond-
slagen voor waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrek-
king hebben. (Voorzienbare) verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oor-
sprong 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.

KASSTROOMOVERZICHT
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode. De geldmid-
delen 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 kasstroomover-
zicht 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 kas-
stroom uit financieringsactiviteiten. De verkrijgingsprijs van de verworven 
groepsmaatschappij is opgenomen onder de kasstroom uit investeringsactivi-
teiten, voor zover betaling in geld heeft plaatsgevonden. De geldmiddelen die 
in de verworven groepsmaatschappij aanwezig zijn, zijn op de aankoopprijs in 
mindering gebracht.
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TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

[1] MATERIELE VASTE ACTIVA

Inventaris   
Aanschafwaarde per 1 januari  1.193 -
Cumulatieve afschrijvingen   (193) (-)
Boekwaarde per 1 januari  1.000 -
Investeringen  3.974 1.193
Desinvesteringen  (-) (-)
Afschrijvingen boekjaar   (279) (193)
Boekwaarde per 31 december  4.695 1.000

Afschrijvingspercentage
Inventaris  20% 20%

[2] VLOTTENDE ACTIVA

Debiteuren
Debiteuren  59.055 49.354
Voorziening debiteuren   (-) (2.530)
  59.055 40.824

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting 2015   14.187 -
  14.187 -

Overige vorderingen en overlopende activa   
Nog te factureren omzet  - 12.895
Nog te ontvangen marge Faber/Unique  3.387 4.615
Nog te ontvangen Rabobank Foundation  7.000 -
Nog te ontvangen VSBfonds  10.000 47.500
Nog te ontvangen Oranje Fonds  15.000 8.750

31-12-2015 31-12-2014

€ €
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[2] VLOTTENDE ACTIVA (VERVOLG)

Nog te ontvangen Start Foundation  10.000 -
Nog te ontvangen NSGK  4.260 -
Nog te ontvangen Consent  - 10.000
Nog te ontvangen interestbaten  647 839
Overige overlopende activa   4.569 1.660 
  54.863 86.259

[3] LIQUIDE MIDDELEN

Rabobank .984 RC  34.642 51.397
Rabobank .903 Deposito   89.283 115.444
  123.925 166.841
De liquiditeiten staan ter vrije beschikking.

PASSIVA

[4] STICHTINGSVERMOGEN

Stand per 1 januari  209.660 95.542
Exploitatiesaldo   (21.494) 114.118
Stand per 31 december  188.166 209.660

Het exploitatiesaldo over 2015 is ten lasten gebracht van het stichtingsvermogen.

[5] KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA

Crediteuren 
Crediteuren Algemeen   22.348 5.419
  22.348 5.419

31-12-2015 31-12-2014

€ €

Balans per 31 december 2015

Kasstroomoverzicht over 2015

Toelichting op de balans

Staat van baten en lasten 
over 2015

Toelichting op de jaarrekening

Toelichting op de staat van 
baten en lasten over 2015

Staat van baten en lasten over 
2015 versus begroting

Sociaal jaarverslag

Next >< Back

Jaarrekening

Controleverklaring van de 
onafhankelijke accountant



JAARVERSLAG 2015

35

Belastingen en premies sociale verzekeringen   
Omzetbelasting 2014  702 776
Omzetbelasting 2013  - (66)
Loonbelasting december   8.261  6.839
  8.963 7.549

Overige schulden en overlopende passiva   
Vooruitontvangen donaties  - 50.470
Reservering vakantiegeld  9.603 7.210
Nog te ontvangen facturen AMC (personele en materiële lasten)  14.507 15.413
Nog te betalen accountantskosten  3.000 3.000
Nog te betalen declaraties  1.092 -
Nog te betalen bankkosten  16 -
Nog te betalen kosten overige   9.030  2.203
  37.248 78.296
 

31-12-2015 31-12-2014

€ €
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015

[6] BATEN

Opbrengsten 
Ontvangen marge uitzenden/detacheren  51.415 71.612
Opbrengsten werving en selectie  115.587 92.372
Opbrengsten reintegratietrajecten/jobcoaching  (801) 4.615
Overige opbrengsten  1.688 -
  167.889 168.599

Baten uit eigen fondsenwerving   
Donatie Haven Amsterdam / bedrijven  52.500 1.350
Donatie Stichting Doen  45.000 55.000
Donatie VSBfonds  50.000 87.500
Donatie Rabobank Foundation  42.000 28.000
Donatie Stichting Start Foundation  10.000 45.000
Donatie Oranje Fonds  25.000 35.000
Donatie Expertisecentrum  35.000 40.000
Donatie vrienden van  8.500 4.000
Donatie NSGK  9.730 11.568
Donatie ABN/AMRO bank arbodienst  5.000 5.000
Donatie Wierda  1.000 1.000
Donatie Stichting Vrienden Loterij  750 648
Donatie  fondsen overig  50.000 -
Donatie Stichting Instituut GAK  30.000 -
Donatie Stichting NutsOhra  20.805 -
Donatie Gemeente Utrecht  18.750 -
Donatie DBL  10.000 -
Donatie Janivo  10.000 -
Donatie Breevast  2.400 -
Donatie Ellermeijer  1.000 -
Donatie Bison  400 -
Donatie Community Business  - 30.000
Donatie Consent  - 10.000
Donatie Van Oord  - 5.000

2015 2014

€ €
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[6] BATEN (VERVOLG)

Donatie Tempo Team Foundation  - 3.500
Donatie Stichting Optimix  - 2.500
Donatie Rotary Sloterdijk  - 1.600
Donatie diverse donateurs   155  42.017
  427.990 408.683
 

[7] LASTEN

Personeelskosten
Brutolonen en salarissen  
Lonen en salarissen incl. sociale lasten / pensioenen  204.355 156.404
Compensatietoeslag  17.656 13.470
Ziekengelduitkering  (-) (19.751)
Vakantietoeslag   16.348  12.472
  238.359 162.595

Sociale lasten   
Sociale lasten  41.318 34.261
Overige sociale lasten   - 1.884
  41.318 36.145

Overige personeelskosten   
Inhuur personeel AMC  59.755 59.701
Inhuur personeel derden/uitzendkrachten/aanbrengfee  38.361 7.586
Ziektekostenverzekering  19.385 5.863
Cursuskosten  1.222 -
Autokosten (brandstof, parkeren en belasting)  3.582 5.801
Woon-/werkkosten  11.310 6.534
Reis-/ en verblijfskosten  3.377 823
Representatiekosten  4.876 1.496
Relatiegeschenken  1.391 478
Cateringkosten  341 79
Overige personeelskosten   1.885  472
  145.485 88.883

2015 2014
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De stichting had 2015 7fte medewerkers in loondienst. (2014: 6,3 fte). De overige medewerkers zijn aan de stich-
ting verbonden als (door AMC) gedetacheerd medewerker, freelancer of als vrijwilliger.

De hiermee samenhangende kosten worden door het AMC aan de stichting doorbelast en zijn verantwoord onder de 
personeelskosten.

In 2015 was één directeur tegen vergoeding werkzaam voor de stichting, deze kosten zijn verantwoord onder de 
algemene kosten.

Afschrijvingen   
Inventaris  279 193

Overige kosten
Kantoorkosten  
Huurkosten  7.560 5.340
Automatiseringskosten  5.094 5.713
Telefoonkosten  4.634 1.659
Voorziening oninbare debiteuren  (250) 2.531
Overige kantoorkosten   8.206  816
  25.244 16.059

Voorlichting-/ en publiciteitskosten   
Marketing ontwerp/ontwikkelkosten  4.905 4.427
Public relations  18.000 9.685
Fondsenwerving  1.161 7.707
Social media  4.801 3.915
Websitekosten  3.018 979
Evenementskosten   100 4.106
  31.985 30.819

JOP projectkosten
Projectkosten  20.575 -
  20.575 -
Vrijwilligersprojectkosten
Opzetkosten vrijwilligersproject  6.645 41.794
Wervingskosten vrijwilligers   4.062 2.856
  10.707 44.650

2015 2014
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2015 2014

€ €
Algemene kosten en advies  
Directie  94.690 82.780
Verzekeringen  695 740
Contributies en abonnementen  399 -
Kosten beheer en administratie  5.500 3.000
Advieskosten  1.795 -
Overige algemene kosten   763  (706)
  103.842 85.814

De directiekosten zijn onder te verdelen in 50% kosten voor algemeen management en 50% kosten voor werving 
van fondsen en andere sponsoren. De bestuursleden zijn vrijwilligers en ontvangen geen bezoldiging.

Het voeren van de financiële administratie, alsmede het opstellen van de jaarrekening van de stichting wordt ver-
zorgd door de Interne Audit Service (IAS) van het AMC. De door de IAS gemaakte kosten worden niet doorbelast aan 
de stichting.

Voorzitter
Dhr. M.A. Benninga 
w.g.

Penningmeester
Dhr. E. de Waart
w.g.

Statutair directeur
Mevr. M. van Hilten
w.g.
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Begroting
2015

Begroting
2016

Exploitatie
2015

Exploitatie
2014

€€ € €
Baten   
Opbrengsten uit arbeidsbemiddeling 230.000 180.000 167.889 168.599
Baten uit eigen fondsenwerving  514.805  467.101  427.990  408.683 
Som der baten 744.805 647.101 595.879 577.282

Lasten  
Personeelskosten 569.750 455.439 425.162 287.573
Afschrijvingen - - 279 193
Kantoorkosten 37.300 54.480 25.244 16.059
Voorlichting-/ en publiciteitskosten 17.700 28.200 31.985 30.819
JOP projectkosten - - 20.575 -
Vrijwilligersprojectkosten - - 10.707 44.650
Algemene kosten 119.350 119.350 103.842 85.814
Financiële baten en lasten - -  (421)  (1.944) 
 744.100 657.469 617.373 463.164

Exploitatiesaldo na belastingen 705 (10.368) (21.494) 114.118

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015 VERSUS BEGROTING
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur van Stichting Emma at Work

Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de op bladzijde 29 tot en met 39 in dit jaarrapport opgenomen 
jaarrekening 2015 van Stichting Emma at Work te Amsterdam gecontroleerd. 
Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2015 en de staat 
van baten en lasten over 2015 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een 
overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en 
andere toelichtingen. 

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de 
jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven 
in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 voor orga-
nisaties zonder winststreven. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een 
zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de 
jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als 
gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening 
op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstem-
ming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. 
Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en 
dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van 
zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel 
belang bevat. 

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van 
controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. 
De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant 
toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s 
dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van 
fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne 
beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarreke-
ning en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van contro-
lewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschat-
tingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over 
de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat 
tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor 
financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de 
stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld 
van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende 
en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.
 
Oordeel betreffende de jaarrekening
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en 
samenstelling van het vermogen van Stichting Emma at Work per 31 decem-
ber 2015 en van het resultaat over 2015 in overeenstemming met de Richtlijn 
voor de jaarverslaggeving 640 voor organisaties zonder winststreven.

Amsterdam, 29 juni 2016

Crowe Horwath Foederer B.V. 

drs. D.J. Spronk RA, w.g.
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