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Voor u ligt het jaarverslag over 2021.  
En het is, zoals elk jaar, best een klus om 
relevante informatie, ontroerende verhalen 
en kloppende jaarcijfers te verzamelen in een 
mooi verslag. U kent het vast. Het is ook altijd 
een moment waarop zichtbaar wordt welke 
impact we hebben als Emma at Work.  


En als we zelf door dit verslag bladeren, dan 
zijn we onder de indruk: van de samenwerking 
met onze members, de successen van onze 
jongeren en de professionalisering van ons 
aanbod. We komen hiermee steeds een stapje 
dichter bij een inclusieve werkvloer waar ook 
jongeren met een chronische fysieke 
aandoening hun plek vinden. Dat is niet alleen 
mooi, maar vooral noodzakelijk: een baan biedt 
voldoening, financiële zelfstandigheid en een 
team waar je bij hoort.

We zien ook de blijvende noodzaak van ons 
werk. Het valt nog niet mee om een baan te 
vinden die past bij je ambities én je beperking. 
We gunnen iedereen een gelijke kans, maar 
bieden die niet altijd. Want een fysieke 
aandoening vraagt soms letterlijk om een 
aanpassing: op de werkvloer of in de inhoud 
van een functie. Dat vraagt ook om een 
werkgever met lef. 


Close the GAP blijft daarom nog even ons 
motto. Onze nieuwe programma’s waarbij 
members en jongeren van elkaar leren, dragen 
hieraan bij. Of zoals we graag zeggen:  
‘Bekend maakt bemind!’ Ook wij laten ons 
graag kennen met dit verslag. Voel je vrij om het 
te delen met relaties en jongeren.


Hartelijke groet,


Marlies van Hilten

onder de indruk
bekend maakt bemind



2021 was het jaar waarin we nog steeds werden 
geconfronteerd met corona. Of zoals onze 
relatiemanager Thomas schreef: ‘Still sitting, 
waiting en wishing.’ Inmiddels zijn betere tijden 
aangebroken. De wereld is weer opengegaan, voor 
iedereen zonder beperking dan. 



Om je goed te voelen is meedoen essentieel.  
We hebben tijdens de lockdown allemaal ontdekt 
hoe belangrijk het is om anderen fysiek te 
ontmoeten, om een leven te leiden buiten je eigen 
huis en naar je werk te mogen gaan. We zijn blij dat 
dit weer kan! En tegelijk zien we dat de wereld vaak 
nog even ontoegankelijk is voor mensen met een 
fysieke aandoening. En dat, nu iedereen er weer  
op uit kan, dit verschil soms pijnlijk duidelijk wordt. 



Meedoen maakt gelukkig. Een baan waar je er toe 
doet geeft betekenis. Dat gunnen we onze jongeren. 
2021 was daarom ook het jaar waarin we vol hebben 
ingezet op nog meer kansen om mee te kunnen 
doen. We hebben veel energie gestoken in het 
verder ontwikkelen en implementeren van de twee 
nieuwe proposities: de GAP TRACK voor jongeren  
en het GAP200 membership voor werkgevers.  



Beide proposities maken onze doelstelling 
glashelder: Close the GAP. Aan de ene kant van de 
‘gap’ begeleiden we werkgevers naar een diverse 
werkvloer en aan de andere kant coachen en trainen 
we jongeren op weg naar werk. Hiermee sluiten de 
vaardigheden van de jongeren en het aanbod vanuit 
de organisaties nog beter op elkaar aan, wat de kans 
op succes vergroot. 


Onderdeel van alle programma’s is de ontmoeting 
met elkaar. In het Mentor Program,  
het Pitch Program en het Interview Program leren 
jongeren en members van elkaar.   
We zien hoe persoonlijk contact leidt tot  
waardevolle gesprekken en begrip en groei oplevert. 


2021
meedoen  
maakt gelukkig



mentor program

Het mentorprogramma is een waardevol onderdeel 
van de GAP Track. We koppelen een jongere aan  
een medewerker van een van onze GAP200 
members. Zorgvuldig wordt uitgezocht wie er bij 
elkaar passen: welke raakvlakken heb je samen? En 
van wie kan jij wat leren? Het Mentor Program blijkt 
waardevol voor zowel mentee als mentor. We krijgen 
veel positieve respons van beide kanten. Het 
optrekken met een mentor geeft inzicht in wat je kan 
en zorgt voor zelfvertrouwen. Het contact zorgt voor 
wederzijds begrip: een belangrijke bodem  
voor een inclusieve werkvloer. 



In 2021 hebben 48 jongeren en 48 mentoren 
meegedaan aan dit programma. Sacha Steuns van 
Conscious Cowboys helpt ons bij de verdere 
ontwikkeling van dit programma voor de toekomst. 




In dit programma leren de jongeren hun eigen 
verhaal te verpakken als pitch. Je oefent hoe je kort 
en aantrekkelijk vertelt wie je bent, wat je ambities 
zijn, wat je nodig hebt om te kunnen werken en 
waarom jij een waardevolle aanvulling bent.  
Met dit programma leren de jongeren zichzelf 
professioneel neer te zetten. Hiermee ontdekken  
en benoemen ze hun talenten en vaardigheden  
en oefenen ze in het vertellen van hun verhaal.  
Ook het Pitch Program is hiermee een waardevolle 
stap richting werk. 



In 2021 hebben 21 jongeren en 21 professionals 
meegedaan aan het Pitch Program. 


pitch program



Met het Interview Program oefenen jongeren hun 
sollicitatievaardigheden. Ook biedt het programma 
een mooie kans voor managers, recruiters en HR-
medewerkers die betrokken zijn bij werving & 
selectie. Het programma start met een kick-off met 
8 professionals die werken voor een van onze 
members. De professionals gekoppeld aan jongeren 
voor een proefsollicitatie. De jongere neemt zelf 
contact op en stuurt het CV en een zelf uitgekozen 
vacature op. Na de proefsollicitatie geven zowel de 
jongere als professional feedback. Het programma 
biedt ruimte voor een tweede gesprek waarin het CV 
en LinkedIn profiel wordt besproken. Na 
proefdraaien met dit programma in 2020, hebben we 
in 2021 het eerste Interview Program verkocht. 
We kunnen concluderen dat de meerwaarde van het 
oefenen van een sollicitatiegesprek voor jongeren 
groot is. Daarbij is het voor organisaties een 
laagdrempelige en zinvolle tijdsinvestering. 



In 2021 hebben 35 jongeren en 19 professionals 
hieraan meegedaan. 



interview program



De trainingen zijn onderdeel van de GAP TRACK  
en worden gegeven door onze eigen consultants  
en externe trainers die dit vrijwillig doen. 
 

In 2021 zijn er 60 online trainingen gegeven. 
 

Bij elke training waren er 6 tot 8 jongeren aanwezig.  
Hun repons op de trainingen is erg positief. Daar zijn 
we trots op. 



In 2021 zijn er 5 nieuwe trainers toegevoegd aan  
het team. 


Onze coaches ondersteunen jongeren die meedoen 
aan de GAP TRACK bij hun persoonlijke ontwikkeling. 
Zij stappen in wanneer de vraagstelling wat 
complexer wordt. De coaches zijn hierin een 
aanvulling op het contact tussen onze consultants 
en de jongeren. Alle coaches die voor ons aan de 
slag gaan doen dit vrijwillig! In 2021 zijn er 5 nieuwe 
coaches aangenomen. Alle coaches hebben een 
achtergrond in coaching en ontwikkeling. 



In 2021 zijn 32 coachtrajecten gestart en afgerond.  


coaching

training

‘Door het mentorprogramma 
ben ik zelfverzekerder 

geworden en weet ik hoe ik 
beter kan structureren.’ 

’Ik vond de trainingen van 
Emma at Work heel erg 

leerzaam! De opdrachten lieten 
me stilstaan bij belangrijke 
aspecten van het werk dat ik 

later wil gaan doen.’

‘Ik ga mijn vrienden vertellen 
dat ze ook aan een programma 
mee moeten doen! Ik heb zulke 

mooie netwerktips gehad.’ 

‘mijn mentee heeft mij 
stilgekregen, en dat is knap, 
want dat gebeurt niet vaak.  

het traject heeft me  
echt ontroerd.’



2021 bleek, ook door corona, een lastig jaar om 
nieuwe members aan ons te verbinden. De focus  
lag voor de meeste werkgevers toch vooral op het 
dealen met de gevolgen van COVID en in het najaar 
leek men geschrokken van een ‘plotselinge 
arbeidsmarktkrapte’. Onze verwachting was dat 
hierdoor bij werkgevers ruimte ontstond om nieuw 
gemotiveerd personeel aan te nemen. Maar we 
merkten vooral dat het ‘nu’ moest. Het was lastig  
om samen met werkgevers in gesprek te gaan 
over inzet van jong talent met een aandoening. 



Toch hebben 24 organisaties zich in 2021 
aangesloten als member. 




gap 200

2424
Een warm welkom voor:

ING, Regioplan, Nationale Postcode Loterij, 
Amsterdam UMC, Cebeon, Unilever, Agathos/
ministerie J&V, Stone Fashion Group, Hieroo, NN 
Group, NPO, Pon, Pfizer, Schiphol Group, ABN 
AMRO, Welten, Natuurmonumenten, ProRail, PWC, 
HAGO Zorg, Calcasa, Bibliotheek HvA/UvA, Pathé, 
Springer Media B.V.





De tweede propositie die we hebben ontwikkeld

en geïmplementeerd is het GAP200Membership. 
Met dit programma verbinden weorganisaties  
voor een periode van minimaal drie jaar aan 
Emma at Work. Dit geeft ons de kans om als
partners samen te werken aan het daadwerkelijk
realiseren van een inclusieve werkvloer.Daarnaast 
biedt het membership alle ruimte aanpartners om 
onderdeel te zijn van detrainingsprogramma’s voor 
jongeren.‘Bekend maakt Bemind’ blijkt een 
belangrijkeeerste stap naar inclusiviteit. Ook 
ontwikkeldenwe in 2021 aanvullend aanbod  
voor onze members.



In 2021 hebben we de QuickScan Inclusief 
Werkgeverschap ontwikkeld. Die ons helpt bij het 
werven van nieuwe members. En vooral helpt bij  
het in kaart brengen van de wensen/ behoeften  
van members, die zich hebben aangesloten  
bij Emma at Work. 



De QuickScan maakt, door de inzet van slimme 
vragen, in een aantal minuten duidelijk waar je als 
werkgever staat op het vlak van inclusief 
werkgeverschap, waar nog vragen liggen en hoe 
Emma at Work hierin kan ondersteunen. 



De QuickScan benoemt 5 thema’s: draagvlak, 
begeleiding, werving & selectie, D&I beleid en 
zichtbaarheid. De scores uit de vragenlijst leiden 
per thema tot concreet advies en acties die worden 
besproken met de relatiemanager. 


We zijn continue bezig om ons aanbod voor jongeren 
én werkgevers verder te ontwikkelen. Nieuwe 
workshops waarmee onze expertise kunnen delen.  
In 2021 is de workshop ‘Chronisch ziek op de 
werkvloer’ ontwikkeld. Onderdeel van de Expert 
Module voor bedrijven.





Een chronische ziekte of fysieke aandoening vraagt 
vaak om een aanpassing: op de werkvloer, in de 
inhoud van je functie en ook van je collega’s. In deze 
workshop gaan we in op belangrijke aspecten die 
van invloed zijn, zoals organisatiecultuur en 
beeldvorming. Ook komen ervaringen van jongeren 
zelf aan bod. Je leert meer over ziektebeelden en 
aanpassingen op de werkvloer. Samen met andere 
deelnemers ga je in gesprek over jullie organisatie en 
wat jij concreet kunt betekenen hierin. Hoe zorg jij 
ervoor, als collega of manager, dat iedereen kan 
meedoen?’



Jaarlijks ontwikkelen we samen met Nyenrode een 
masterclass voor onze partners over een actueel 
HR- thema. In 2021 kozen we, in lijn met de 
actualiteit, voor het onderwerp ‘thuiswerken.’ 



Sinds corona lijkt thuiswerken of hybride werken 
onderdeel geworden van het nieuwe normaal. Een 
ontwikkeling die voor onze jongeren soms heel fijn 
is. Het reizen van en naar kantoor kan met een 
fysieke aandoening veel tijd en energie kosten. 

Maar hoe doe je dat eigenlijk? Efficiënt hybride 
werken? En hoe ga je hier mee om als werkgever?  
In 2021 gaven we, in samenwerking met Nyenrode 
en Inhealth, een online masterclass over dit 
onderwerp: ‘Van thuiswerken terug naar kantoor: 
‘Het nieuwe normaal bestaat niet.’ De masterclass 
werd gepresenteerd door Prof. Pascale Peters.  
Zij belichtte de positieve kant én keerzijde van de 
nieuwe online werkomgeving. Maarten Jan Stam, 
Inhealth, presenteerde de eerste resultaten van  
het onderzoek over de impact van COVID-19 op  
de bedrijfsgezondheid. 


quickscan expert module

chronisch ziek op de werkvloer

masterclass



Gelukkig konden we ook in 2021 rekenen op 
financiële support vanuit diverse fondsen. 

Emma at Work is al sinds 2016 partner van  
ING Nederland fonds. De jaarlijkse bijdrage  
van INf maakt mogelijk dat honderden  
jongeren begeleidt en bemiddeld worden naar 
werk en maakt dat er ruimte is voor innovatie  
en ontwikkeling. 

Het ontwikkelen van de nieuwe proposities naar 
bedrijven en jongeren in 2020 en 2021, inclusief  
een pilot voor de GAP Track met 50 jongeren,  
is mede mogelijk gemaakt door een aantal 
vermogensfondsen: Instituut GAK, Kansfonds  
en Janivo Stichting.



Om de doorontwikkeling mogelijk te maken en 
overbrugging te realiseren totdat minimaal 125 
members deelnemen aan de GAP200 en minimaal 
200 jongeren deelnemen aan de GAP Track, 
financieren vanaf september 2021 mee: Instituut 
GAK, VSB Fonds, Fonds 21 en Stichting Diorapthe.



Daarnaast zijn ook de bijdragen van Oranjefonds, 

voor meer activiteit in de regio Noord Brabant,  
de Vriendenloterij en diverse donateurs heel 
belangrijk om ons werk te kunnen doen. 



We zijn bijzonder dankbaar voor alle bijdragen 

in 2021. 



‘we zijn bijzonder 
dankbaar voor 
alle bijdragen  
in 2021.’

fondsen



Daarnaast is er continue aandacht voor de 
vindbaarheid van de website in Google.  
O.a. door de inzet van SEA en SEO. Zo doen we er 
alles aan om vindbaar te zijn voor onze doelgroepen. 
In 2022 geven we extra aandacht aan het 
optimaliseren van de website. 




Wie zijn we? Vanuit welke waarden willen we samen 
aan het werk? Als team hebben we gekeken naar de 
bodem onder ons werk en dit samengevat in een 
aantal kernwaarden. 



Als Emma at Work willen we aan de slag vanuit de 
volgende 5 kernwaarden: Samen aanpakken, 
Persoonlijk, Ondernemend, Optimistisch en 
Realistisch. Deze kernwaarden vormen onze basis 
en vind je ook terug in onze communicatie naar 
buiten. 

In de afgelopen twee jaar waarin we elkaar vooral 
digitaal ontmoetten, was online aanwezigheid 
essentieel. In 2021 hebben we geïnvesteerd in een 
nieuwe website, om onze online zichtbaarheid te 
vergroten. De website is gebouwd door Multitude 
met inbreng van jongeren, members en 
medewerkers.



Wat direct opvalt is het design wat duidelijk laat zien 
dat Emma at Work werkt voor twee doelgroepen: 
jongeren en bedrijven. Het aanbod is voor beide 
partijen apart neergezet, en hierdoor glashelder. De 
website is responsive, dus ook geschikt voor tablet 
en telefoon, en paginabezoek is goed meetbaar. Zo 
kunnen we op basis van data de website verbeteren.


communicatie
is key, zoals in alle relaties.

kernwaarden website



Ook de inzet van social media is onmisbaar voor het 
bereiken van jongeren en bedrijven. Social media 
heeft, zeker voor non-profits, twee belangrijke 
voordelen: de relatief lage kosten en de ruimte om te 
experimenteren. In 2021 hebben we een online 
marketeer aangenomen die zich specifiek 
bezighoudt met de zichtbaarheid van Emma at Work 
online. In 2022 willen we onze online campagnes 
verder ontwikkelen en het bereik vergroten. 



‘At work At’ is een van de campagnes die is 
ontwikkeld voor social media. Hiermee koppelen we 
Emma at Work specifiek aan de naam van een van 
onze members. Zo wordt onze samenwerking voor 
jongeren zichtbaar, laten we zien welke organisaties 
zich inzetten voor een inclusieve werkvloer én 
vergroten we direct ons bereik. De post op social 
media linkt naar een landingspagina op onze website 
waar diverse samenwerkingspartners zichtbaar zijn. 
Hiermee willen we jongeren laten zien bij welke 
organisaties ze aan de slag kunnen.

In 2021 was Emma at Work voor het eerst, naast 
Stichting KIKID, het goede doel van de Finance Run.  
Een mooie kans om onszelf te laten zien!

De Finance Run werd in 2021 voor de 8e gehouden 
langs de Bosbaan in Amstelveen. Vanwege corona 
kon er dit jaar ook online gelopen worden. 



De Finance Run is inmiddels een bekend evenement 
in de Amsterdamse financiële sector. En voor  
Emma at Work een sportief en informeel moment om 
te werken aan onze naamsbekendheid en nieuwe 
members te acquireren. Daarbij was het een kans 
om te laten zien dat ook evenementen inclusief het 
allerleukst zijn: collega’s, members en jongeren 
renden en rolden gezamenlijk de finish over. 


evenementensocial media



Met het nieuwe model kunnen we meer jongeren begeleiden, en ambiëren 
een flinke groei. Het aantal jongeren dat zich meldde in 2021 is echter iets 
gedaald ten opzichte van 2020. De redenen die wij hiervoor zien zijn:  
de krapper wordende arbeidsmarkt, weinig activiteit als een resultaat van 
corona, waardoor de mond op mond reclame is verminderd én de eigen 
transitie naar een nieuw model.   



In juni 2021 zagen we ineens een enorme toename in één maand. Een 
verklaring hiervan zou kunnen zijn, dat juist op dat moment de chronisch 
zieken waren gevaccineerd.



Op diverse vlakken zijn we aan het werk gegaan om de naamsbekendheid 
van Emma at Work te vergroten onder jongeren en verwijzers. Een nauwe 
samenwerking tussen consultants, relatiemanagers en marketing-
communicatie. In 2021 hebben 213 jongeren zich aangemeld.


In 2021 zijn 163 jongeren in de GAP Track gestart, 104 jongeren hebben 
deelgenomen aan een (vorm van) Mentor Programma en 19 jongeren zijn 
door Emma at Work naar werk bemiddeld (14 baan, 3 werkervaringsplek, 
8 vakantiewerk, 4 bijbaan). 











Binnen het team heeft een aantal medewerkers het onderwerp ‘interne 
cultuur’ naar zich toe getrokken. Er is een interne evaluatie geweest onder 
de collega’s en hier zijn actiepunten uit gekomen. Hier wordt door deze 
‘cultuurcommissie’ weer vervolg aan gegeven. De cultuur van de 
organisatie, de onderlinge samenwerking en gezondheid van de 
medewerkers is belangrijk. 


In 2021 hebben 24 mooie organisaties zich aangesloten bij de GAP200.






bestuursverslag

werving jongeren gaptrack

werving GAP200

cultuur



De totale loonsom is flink lager uitgevallen dan gebudgetteerd.  
Door lagere aantallen aanmeldingen jongeren en bedrijven hebben we 
medewerkers die zijn weggegaan niet meteen vervangen tot een en 
ander weer aantrekt.  Vacatures die we hadden verwacht te gaan 
vervullen, zijn niet uitgezet.



We zijn daarmee op hetzelfde niveau gebleven als in 2020.

Opvallend is dat we vooral minder ICT kosten hadden dan begroot.  
De noodzakelijke aanpassingen zijn gedaan. 






In 2022 is het de bedoeling dat ‘de transitie’ wordt afgerond. Uiteraard 
betekent dat niet dat we in 2023 uit-ontwikkeld zijn, maar dit niet meer 
zien als een specifieke periode van verandering.  

De gewenste financiële overbrugging met behulp van fondsen is 
gerealiseerd (VSB fonds, ING Nederland fonds, Instituut GAK, Stichting 
Dioraphte). 



Daarnaast is het doel dat de GAP200-pool in 2022 aangroeit tot 70 
members. In 2022 staat een verdere ontwikkeling van de GAP Track en 
GAP200 modules in de planning. In 2022 ligt de nadruk wederom op 
bereiken en werven van jongeren en GAP200 members. 

 


bestuursverslag

omzet

kosten

2022

baten uit fondsenwerving

financieel resultaat
Het resultaat leek op break-even te koersen, echter in najaar 2021 bleek 
dat de NOW verkeerd was berekend in 2020 en dat NOW2 lager uitviel 
met de nieuwe berekening. Dit is in mindering gebracht op het resultaat 
van 2021.




Er zit een mooie groei in de GAP200 omzet. De ambitie lag echter een 
stuk hoger. Deze was dusdanig ingeschat vanwege het enthousiasme van 
organisaties over het model. Echter er was onvoldoende rekening 
gehouden met een nieuwe lockdown vanaf januari. Bovendien was er een 
algehele stress bij werkgevers in september 2021 waarbij iedereen 
overvallen leek door een enorme arbeidsmarkt krapte. 



Andere zaken leken voorrang te krijgen en afspraken met onze 
relatiemanagers werden (maanden) verderop in de tijd gezet.  

De lagere omzet is grotendeels opgevangen door de NOW (subsidie) 
regeling in kader van Covid. Immers zijn we 2021 in een lockdown gestart.




De fondswerving is 100k lager uitgevallen dan begroot,  
dit had ook te maken met de lagere kosten. Het doel is om zoveel 
mogelijk onafhankelijk te worden van fondsenwerving. De focus ligt 
daarom op het verhogen van de omzet. De verhouding kosten en overige 
fondsenwerving is in balans. 






Activa




LIQUIDE MIDDELEN

TOTAAL ACTIVA 

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

MATERIELE VASTE ACTIVA 

Inventaris

 

jaarrekening 2021

BALANS PER 31 DECEMBER 2021 
Voor verwerking van het exploitatiesaldo

31-12-2021

[1]

[2]

[3]

31-12-2020

€ €

2.155 3.762

   70.961

          -


        210

      1000 
 176.201 

248.372

    33.941

     18.150

      4.620

              - 
  222.184 
 278.895

85.972 128.268

336.499 410.925



PASSIVA




TOTAAL PASSIVA

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

STICHTINGSVERMOGEN
Stichtingsvermogen 
Exploitatiesaldo boekjaar 
Totaal stichtingsvermogen

 

BALANS PER 31 DECEMBER 2021 
Voor verwerking van het exploitatiesaldo 

31-12-2021

[4]

[5]

31-12-2020
€ €

134.431 
(36.612) 

97.819

105.462 
28.968 

 134.430

  6.920

         38.914

      192.846 

238.680

    6.173

     39.018


     231.304 
276.495

336.499 410.925

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



Baten 
Omzet uit dienstverlening 
GAP200 
De club van 1000 
Baten uit eigen fondsenwerving 
Opbrengsten Subsidies 
Som der baten 

Exploitatiesaldo na belastingen   

Lasten

Brutolonen en salarissen 
Sociale lasten 
Overige personeelskosten 
Afschrijvingen 
Bedrijfskosten 
Voorlichting-/ en Publiciteitskosten 
ICT investering 
Externe diensten 
Onvoorzien/transitie 
Algemene kosten 
Financiële baten en lasten    

 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021  

Realisatie 
2021

Begroting 
2021 

Realisatie 
2020

[7]

[6]

621.311 
116.234 

9.558 
2.209 

40.947 
19.322 

3.715 
4.148
 

8.412



825.856 

574.667 
110.061 
49.038 

2.755 
43.811 
20.042 
 11.000 

9.258



 11.385



832.017

56.956 
226.350



 345.088 
160.850 

 789.244

 30.000 
398.500 

- 
445.762 

75.000 
949.262

116.275 
42.500 
95.820 

367.669 
238.721 

860.985

 815.262





41.000 
40.000 
30.000

13.000

10.000




949.262


(36.612)
 - 28.968


Het exploitatiesaldo over 2021 is ten gunste gebracht van het Stichtingsvermogen.
 

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



Kasstroom uit operationele activiteiten 
Ontvangsten  
Betalingen

Nettokasstroom 
Koers- en omrekenings-verschillen op geldmiddelen

Kasstroom uit operationele activiteiten
  

 

Kasstroom uit investerings-activiteiten

Investeringen in materiële vaste activa 
Investeringen in overige financiële vaste activa                                                                           603                             891 
Desinvesteringen in materiële vaste activa 
Desinvesteringen in overige financiële vaste activa 
Kasstroom uit investerings-activiteiten                                                                                                          (603)                                  (891)   

 

Kasstroom uit financierings-activiteiten

Ontvangst uit langlopende schulden 
Aflossing langlopende schulden 
Kasstroom uit financierings-activiteiten  

 

KASSTROOMOVERZICHT OVER 2021
2020 2021 

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
 

Ontvangen interest 
Betaalde interest

819.767 
861.462

128.270 
(42.298) 

85.972

81.961 
46.309 

 128.270

710.250 
663.050 

(41.695)



-

(41.695)


 (42.298) 46.309

47.200



-

47.200


Toename/(afname) geldmiddelen

-

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt: 
Stand per 1 januari 
Mutatie boekjaar 
Stand per 31 december

-



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.



Opbrengsten GAP200 Memberships

De opbrengsten van de GAP200 Memberships bestaan uit jaarbedragen 
uit hoofde van abonnementen. De meeste kosten die samenhangen  
met deze opbrengsten worden gemaakt op of rondom het moment  
dat de factuur wordt verstuurd. Uit oogpunt van het matchingprincipe 
worden de opbrengsten derhalve volledig in de jaarrekening verwerkt  
op het moment dat de factuur wordt verstuurd. 

toelichting op de jaarrekening

balans

STAAT VAN BATEN EN LASTENALGEMEEN
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.




Vorderingen 
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover 
nodig rekening houdend met mogelijke oninbaarheid.



Liquide middelen 
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.



Stichtingsvermogen 
Op 31 december 2021 beschikt de Stichting Emma at Work over een 
stichtingsvermogen van €97.819. 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.





TOELICHTING OP DE JAARREKENING (vervolg)

KASSTROOMOVERZICHT

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 in 2021 11,6 FTE medewerkers in loondienst. (2020: 11,7). 
De overige medewerkers zijn aan de stichting verbonden als freelancer  
of als vrijwilliger. De bestuursleden zijn vrijwilligers en ontvangen geen 
bezoldiging. In 2021 was één directeur tegen vergoeding werkzaam voor 
de stichting, deze kosten zijn verantwoord onder de personeelskosten.




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.






ACTIVA  

VLOTTENDE ACTIVA
  

 

toelichting op de balans  

31-12-2021  31-12-2020

12.102 

3.761 
603


- 

2.155




33%

 

(8.341) 

(2.209) 

70.961 
-


210 
1.000 

72.171  

176.201 
176.201 

222.184 
222.184 

33.941 
18.150 
4.620 

- 
56.711  

11.211 

5.626 
891


- 

3.762




33% 

(5.585) 

(2.756) 

€ €

Debiteuren



Debiteuren  
Nog te ontvangen Club van 1000 
Nog te ontvangen Club van 1000 BTW 
Nog te ontvangen donaties/bedragen




Belastingen en premies sociale verzekeringen



Overige vorderingen en overlopende activa



Overige overlopende activa



Inventaris



Aanschafwaarde per 1 januari  
Cumulatieve afschrijvingen 
Boekwaarde per 1 januari 
Investeringen 
Desinvesteringen 
Afschrijvingen boekjaar  
Boekwaarde per 31 december



Afschrijvingspercentage 
Inventaris

MATERIELE VASTE ACTIVA[1]

[2]



LIQUIDE MIDDELEN

passiva

STICHTINGSVERMOGEN

KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA
  

 

TOELICHTING OP DE BALANS (vervolg)

75.967 
10.005



85.972 

 

 134.431 

97.819 
(36.612) 

105.462 
28.968 

134.430

 

128.266 
2



128.268  

6.920 
6.920



17.340 
21.574 

38.914



 20.468 
8.913 

40.900 
122.565 

192.846 
   

6.173 
6.173 


18.745 
20.273 
39.018



22.217 
9.860 


199.227 
231.304 

   

Crediteuren 



Crediteuren Algemeen



Belastingen en premies sociale verzekeringen 
Af te dragen BTW 
Loonbelasting december



Overige schulden en overlopende passiva 
Reservering vakantiegeld 
Reservering niet opgenomen vakantiedagen 
Vooruit ontvangen GAP200 
Overige overlopende passiva  



Rabobank .984 betaalrekening 
Rabobank .903 spaarrekening 
Kruisposten liquide middelen



De liquiditeiten staan ter vrije beschikking

31-12-2021

31-12-2021

[4]

[5]

[3]

31-12-2020
€ €

Stand per 1 januari 
Exploitatiesaldo  
Stand per 31 december

Het exploitatiesaldo over 2020 is ten gunste gebracht van het stichtingsvermogen.

31-12-2020
€ €



BATEN

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

48.065

8.891






56.956




 
75.000 


10.000 
27.000 
10.000 
10.000 
26.000 
16.250 
70.000

50.000 
29.565 
21.273 

345.088



160.850 
160.850




156.500 
69.850 


226.350 

110.000 
20.000



50.000 
20.000 
35.000 


16.250 
75.000

12.420

27.013


1.986

367.669



238.721 
238.721




35.000 
7.500 

95.820 
138.320

70.001 
38.850 

495 
 2.479 
4.450



116.275 

Opbrengsten



Ontvangen marge uitzenden/detacheren 
Opbrengsten werving en selectie 
Opbrengsten reintegratietrajecten/jobcoaching 
Opbrengsten projecten

Opbrengsten Mentor Program 
Overige opbrengsten




Baten uit eigen fondsenwerving 



ING Nederland Fonds
Fonds 1818

Fonds 21 

Instituut Gak
Janivo Stichting 

Oranje Fonds
Stichting Diorapthe
Stichting Kansfonds
Vriendenloterij 

VSBfonds 

Fondsenwerving Overig
Donatie diverse donateurs

Opbrengsten Subsidies 
Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid




Opbrengsten GAP200/Club van 1000

GAP200 Memberships

GAP200 Modules 
De club van 1000


 

2021 2020[6]
€ €



Personeelskosten

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021 (vervolg)

546.922 
45.919 

(17.436) 
45.906 

621.311

 116.234



116.234

110.061 


110.061

516.098

43.974 

(22.522) 
 37.117 

574.667 


 

Brutolonen en salarissen



Lonen en salarissen 
Compensatietoeslag 
Ziekengelduitkering 
Vakantietoeslag





 

2021 2020

LASTEN 
Sociale lasten

Sociale lasten 
Overige sociale lasten





Overige personeelskosten 
Kosten vakantiedagen 
Inhuur personeel AMC 
Inhuur personeel derden/
uitzendkrachten/aanbrengfee 
Cursuskosten 
Woon-/werkkosten 
Reis-/ en verblijfskosten 
Representatiekosten 
Eten en Drinken 
Overige personeelskosten





Afschrijvingen

Inventaris 


 





 

 (947)



2.156 
 450 


3.929 
698 
 74 

3.198 
9.558






2.209

4.472 


22.490 
8.896 
3.585 
 3.919 

1.111 
236


4.329 
 49.038






2.755

[7] 



Overige kosten

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021 (vervolg)

13.317 
 22.568 

 3.715 
2.600 
 1.420 

582 


 4.148 
460 

48.810  

11.100

24.336 
11.000 
 3.163 


2.528 
 101 

9.258 
2.583


64.069

Bedrijfskosten

Huurkosten 
Automatiseringskosten 
ICT investeringen 
Telefoonkosten 
Voorziening oninbare debiteuren 
Jongeren-/Vrijwilligerskosten

Bestuurskosten 
Externe diensten 
Overige kantoorkosten





 

2021 2020

Voorlichting-/ en publiciteitskosten

Promotiekosten

Communicatiemiddelen

Social media 
Websitekosten 
Evenementskosten 
Campagnekosten 
Marketingproductie 
Fotografie en films 
Overige marketing kosten




Overige kosten (vervolg)

Algemene kosten en advies 
Verzekeringen

Contributies en abonnementen 
Kosten beheer en administratie (accountant)

Buitengewone baten 
Overige algemene kosten 
  




 





 

2.251 
 8.595

 2.741

4.193


0 
1.000 

542 
19.322

5.904 
 1.688



 10.000 
810 

 1.127

513 

20.042

 465

 1.302

6.500

 (140) 

285 
8.412

776


1.013 
8.448


921

 227


11.385



STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021 VERSUS BEGROTING

   50.000                                 56.956                         30.000                   116.275 
 456.000                              226.350                      398.500                    42.500 


451.670                                 345.088                     445.762                  367.669 


 41.000                                   160.850                        75.000                  238.721 
998.670                                       789.244                            949.262                    860.985

Baten 

Omzet uit dienstverlening 
GAP200

De club van 1000 
Baten uit eigen fondsenwerving

Sponsoring

Opbrengsten Subsidies 
Som der baten






Lasten

Personeelskosten 

Afschrijvingen |Bedrijfskosten 

Voorlichting-/ en publiciteitskosten 
ICT investering 

Externe diensten 

Onvoorzien/transitie 

Algemene kosten 

Financiële baten en lasten 

Som der lasten





Exploitatiesaldo na belastingen


2022 2021

34.250 
50.000 
40.000

20.000 
10.000




 998.670


2020 2019

  844.420                              747.103                            815.262             733.766
2.209 

40.947 
 19.322 

3.715 
 4.148



8.412



 825.856

41.000 
40.000 
30.000 
 13.000 
 10.000




 949.262

 2.755 
43.811 

20.042 
11.000 
9.258



11.385



832.017

 (-)  (-)(36.612) 28.968
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