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Alle jongeren met een chronische ziekte of 

 lichamelijke beperking verdienen een plek in onze 

maatschappij. Al 12 jaar is dat onze missie, en al 12 

jaar weten wij jongeren vanaf 15 jaar te  motiveren, 

te ondersteunen in hun ontwikkeling en hebben wij 

prachtige matches met werkgevers gerealiseerd. 

In 2017 hebben we 163 jongeren bemiddeld naar 

werk, meer dan 80  vrijwilligers zijn aangesloten 

bij het Experience Lab en we hebben  trainingen 

georganiseerd voor zo’n 138 jongeren, waarna 

 jongeren soms op eigen kracht werk vinden. Nieuw 

dit jaar is het Netwerkprogramma: jongeren worden gekoppeld aan een professional uit het 

 bedrijfsleven en leren via hem/haar het bedrijfsleven kennen, doen waardevolle contacten op 

en vinden in sommige gevallen een baan.

Weet u nog wat uw eerste baantje was? We vergeten soms gemakshalve hoe belangrijk deze 

eerste werkervaring is. Voor het eerst je eigen geld verdienen, voor het eerst écht meetellen 

en voor jezelf op kunnen komen. De wekker zetten omdat je niet te laat mag komen. Verant-

woordelijkheidsgevoel. Weet u het nog? Wij gunnen het iedereen. Samen met onze Club van 

1000, een netwerk van betrokken bedrijven focussen we ons juist op dat eerste baantje, die 

werkervaringsplek die nog niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Onze ambitie ligt hoog, en 

in 2017 is het aantal clubleden verdubbeld ten aanzien van 2016 en hebben zich 41 nieuwe 

bedrijven aangesloten.

Naast het coachen en begeleiden van onze jongeren, hebben onze consultants ook een 

 duidelijke adviesrol opgepakt naar werkgevers. Met veranderende wetgeving merk je dat 

kennis van zaken hard nodig is, maar ook hier blijven wij gefocust op ons belangrijkste doel: 

meer jongeren aan het werk. Hiermee gaan we in 2018 gestaag door. We zoeken nóg meer de 

samenwerking op met grote regionale spelers zoals ziekenhuizen en jeugdzorg, blijven ons 

netwerk van bedrijven  vergroten, zullen in 2018 ook uitbreiden naar meerdere regio’s buiten 

de Randstad en werken aan onze naamsbekendheid.

Met een betrokken en bevlogen team en een sterk netwerk van partners hebben we het 

 afgelopen jaar prachtige resultaten neergezet. Hier gaan we gewoon mee door, zodat al 

onze jongeren straks gewoon kunnen werken!

Marlies van Hilten

Directeur Emma at Work

‘ALLE JONGEREN MET EEN CHRONISCHE ZIEKTE 
OF LICHAMELIJKE BEPERKING VERDIENEN EEN 
PLEK IN ONZE MAATSCHAPPIJ’
Marlies van Hilten / Directeur Emma at Work
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STATISTIEKEN
STATISTIEKEN IN 2017

330  AANMELDINGEN

163  PLAATSINGEN

166   JONGEREN GEMIDDELD AAN HET WERK 

138   JONGEREN TRAINING GEVOLGD

102  BANEN

38  BIJBANEN

23   VAKANTIEBANEN, WERKERVARINGS- EN 

STAGEPLAATSEN

12  VASTE MEDEWERKERS

3  NIEUWE COLLEGA’S

37 NIEUWE VRIJWILLIGERS

5  BESTUURSLEDEN

41  NIEUWE CLUB VAN 1000-LEDEN
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ORGANISATIE
Stichting Emma at Work is in 2006 opgericht en heeft in 2017 kantoren op drie locaties: in 

Amsterdam (Hoofdkantoor), Utrecht en Rotterdam. In 2017 zijn we gegroeid naar 12  vaste 

medewerkers, waarvan 8 consultants. Bij het Experience Lab zijn 81 vrijwilligers aangesloten.  

Emma at Work heeft een stichtingsbestuur, dat toezicht houdt op de strategie, het 

 gevoerde beleid en keuzes van de directie. In 2017 heeft voorzitter van het bestuur Prof. 

Dr. Marc  Benninga het stokje overgedragen aan Mevr. Mariken Gruppen, Kinderarts Emma 

 Kinderziekenhuis AMC. Overige leden zijn:

• Dhr. Hans van der Steen, AWVN, algemeen bestuurslid 

• Dhr. Serge van Hees, Caimalec Consultancy, penningmeester

• Dhr. Raymond van Hattem, HR Directeur ProRail, algemeen bestuurslid

• Mevr. Miriam Pijnenburg, InterimIc, algemeen bestuurslid

Uitwaaien op het strand tijdens de Teamdag eind 2017
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IN DE REGIO 
NOORD HOLLAND 
Klein begonnen in de kelder van het AMC in Amsterdam, is regio Noord- Holland 

uitgegroeid tot de grootste tak van Emma at Work. In 2017  werken hier on-

dertussen drie consultants aan de werving en bemiddeling van jongeren 

en zijn er in dit jaar 74 jongeren in de regio aan het werk. Hier zie je goed 

welke vooruitgang Emma at Work in de loop der  jaren heeft gemaakt: we 

zien jongeren opgroeien en van een  eerste bijbaantje doorgroeien naar 

een volwaardige baan. Het aantal werkende jongeren groeit gestaag, 

met onze grootste partner hierin het AMC, waar in 2017 meer dan 

20 jongeren via ons aan het werk zijn. In 2018 ligt de focus op 

het bereiken van jongeren via oude én nieuwe kanalen om 

ervoor te zorgen dat iedereen in Noord-Holland ons weet 

te vinden.

UTRECHT 
Utrecht is het kleine zusje van Amsterdam en is in 2017 echt op eigen benen 

gaan staan. Een druk jaar, met onder andere een verhuizing naar het nieuwe pand aan de 

 Europalaan, waarin we trots mogen zijn dat de doelstelling van het aantal plaatsingen ge-

haald is. Utrecht is het centrum voor de meeste trainingen en workshops, en jongeren 

 vanuit Utrecht zijn qua deelname in het Experience Lab goed vertegenwoordigd. In 2017 

zijn de banden met gemeentes en overheden, zoals Provincie Utrecht, versterkt en zien we 

dat hier mooie duurzame resultaten uit voortkomen. Focus voor 2018 ligt op verdieping 

met  samenwerkende partijen en een samenwerking met het Prinses Máxima Oncologisch 

 Centrum neemt steeds vastere vormen aan.

ZUID HOLLAND
Middenin het bruisende Rotterdam, met ons kantoor naast de Markthal, is regio Zuid- Holland 

nog steeds aan het groeien. Er is in 2017 versterking gekomen van een extra consultant, waar-

door er nu een sterk team staat. Hier wordt een toegankelijk en hartelijk kantoor  gerund, 

waar jongeren graag even komen bijkletsen. Het netwerk van vrijwilligers is hier erg betrok-

ken en samen met hen en mooie partners zoals STC-Group zijn er afgelopen jaar mooie trai-

ningen voor het Experience Lab verzorgd. Ook hier is de samenwerking met de overheid, de 

Gemeente Den Haag in het bijzonder, versterkt en zien we dat zij echt meedenken, buiten de 

gebaande (wettelijk opgelegde) paden, wat leidt tot bijzondere matches. 

REGIO BUITEN RANDSTAD
Het aantal aanmeldingen vanuit regio’s buiten de Randstad is explosief gestegen. Bijna 

één derde van de aanmeldingen kwam dit jaar vanuit andere regio’s, de doelstelling van 50 

 aanmeldingen is met 100 aanmeldingen extreem overstegen! Consultants vanuit ons vaste 

team hebben dit werk proactief opgepakt. In 2018 willen we ons netwerk van werkgevers 

 uitbreiden naar deze regio’s en nemen we een extra consultant aan om zo de vraag van 

 jongeren goed te kunnen beantwoorden.

IN
 D

E REG
IO

‘BIJNA ÉÉN DERDE VAN DE AANMELDINGEN 
KWAM DIT JAAR VANUIT REGIO’S BUITEN DE 
RANDSTAD’
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EXPERIEN
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EXPERIENCE LAB:
MEER BETEKENEN VOOR 
JONGEREN
Begin 2017 bleek dat we niet alle jongeren  meteen 

naar werk konden bemiddelen. Om meer voor hen 

te kunnen betekenen en hen in de breedste zin te 

ondersteunen naar een zelf standige toekomst is het 

 Experience Lab verder uitgebouwd. In het  Experience 

Lab kunnen jongeren werken aan hun persoonlijke 

 ontwikkeling om zo stappen te  zetten richting de 

 arbeidsmarkt. We bieden jongeren  diverse work-

shops, professionele coaching,  ondersteuning aan 

jongeren die willen ondernemen en jongeren worden 

in het Netwerkprogramma gekoppeld aan mentoren 

uit het bedrijfsleven. 

Workshops
Met verschillende (vrijwillige) trainers uit ons netwerk bepalen wij aan de hand van de behoef-

te van jongeren de inhoud van workshops die we maandelijks geven. Mogelijke onderwerpen 

zijn o.a. verbeteren van cv en sollicitatiebrief, kwaliteiten ontdekken, grenzen (h)erkennen, 

ontwikkelen gespreks- en presentatievaardigheden.

Coaching
Met dertig vrijwillige professionele coaches hebben jongeren de mogelijkheid om, over het 

algemeen sollicitatiegerichte, hulpvragen met een coach te beantwoorden. De vraagstukken 

komen veelal overeen met de onderwerpen van de workshops. Medewerkers van Emma at 

Work kennen de coaches persoonlijk en dragen zorg voor een goede match tussen jongere en 

coach. Jongeren worden aangemoedigd zelf proactief met hulpvragen te komen, om zo het 

‘zelf regie nemen’ te stimuleren.

Netwerkprogramma 
Eind 2017 zijn we gestart met het Netwerkprogramma, waar jongeren van Emma at Work 

gekoppeld worden aan mentoren uit het bedrijfsleven. De mentor zet zijn of haar kennis, 

kwaliteiten en netwerk in om de jongere op weg te helpen met zijn eerste stappen op de 

 arbeidsmarkt. Van beide partijen wordt commitment en inzet verwacht. Een fantastische 

 bonus blijkt dat het voor zowel de mentor als de jongere een verbreding van het referentie-

kader oplevert. Jongeren komen in contact met een bepaalde bedrijfscultuur en van mento-

ren hebben wij unaniem teruggekregen dat het hun ogen echt heeft geopend. 

OM Mentorpogramma 2017

‘EEN FANTASTISCHE BONUS BLIJKT DAT HET VOOR ZOWEL 
DE  MENTOR ALS DE JONGERE EEN VERBREDING VAN HET 
 REFERENTIEKADER OPLEVERT. JONGEREN KOMEN IN CONTACT  
MET EEN BEPAALDE BEDRIJFSCULTUUR EN HET HEEFT DE OGEN 
VAN DE MENTOREN ECHT GEOPEND. ’
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EXPERIEN
CE LAB

Ondernemen
Het project JOP (Jonge Ondernemende Pioniers) is eind 2017 afgesloten, op basis van de 

ervaringen in dit project worden de volgende onderwerpen in het Experience Lab ingebed: 

• Het onderzoeken van de droom tot ondernemen en hoe dit te realiseren. 

•  Het verder ontwikkelen van ondernemerschap. Met behulp van professionele coaches en 

adviseurs dromen en plannen van de jongere omzetten in concrete acties. 

•  Het vergroten van het netwerk vanuit het Netwerkprogramma en het uitwisselen van 

 ervaringen met talentvolle, jonge ondernemers. 

•  Jongeren leren hoe je naast het persoonlijk netwerk, ook het grote netwerk van Emma at 

Work voor opdrachten en inkomsten inzetten.

THOMAS, PROJECTLEIDER EXPERIENCE LAB: ‘TIJDENS ÉÉN VAN DE 
SESSIES VAN HET YOUNG PROFESSIONAL  PROGRAM IN OKTOBER 
WERDEN JONGEREN UIT HUN COMFORTZONE GEHAALD TIJDENS 
EEN BOKS TRAINING. JE LEERT WAAR JE GRENZEN LIGGEN EN HOE 
JIJ DEZE BIJ ANDEREN AANGEEFT, EN DAT LEVERDE BIJZONDERE 
MOMENTEN OP.’

TYPE VRIJWILLIGER AANTAL

COACH 40

IT SPECIALIST 1

AMBASSADEUR 8

TRAINER 12

JURIST 2

MENTOR 17

ADMINISTRATIE  1

AANTAL JONGEREN DEELGENOMEN
COACHING 60
MENTOR 17
TRAINING 61

 AANTAL 
EXPERIENCE. LAB 2017   138
DOEL 2017 140

 AANTAL 
NIEUWE VRIJWILLIGERS 2017 37
DOEL 2017 50
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2017 IN BEELD

NETWERKEN IN DE HAVEN VAN ROTTERDAM OPNAMES RTL LIVE

KERST 2017

ABBVIE RENT VOOR EMMA AT WORK

KERST IN ROTTERDAM OKURA KOOKWORKSHOP VOOR AWARD-WINNAAR 2017

SAMEN AANPAKKEN!

SHELLEY BIJ QUICHEKEURIG CATERING

TRAININGEN 2017
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KONINGIN MAXIMA OP BEZOEK 
Hoog geëerd bezoek van Koningin Máxima – februari 2017
Hare Majesteit Koningin Máxima bracht 14 februari een werkbezoek aan Emma at Work in 

Amsterdam. Het bezoek vond plaats in het Emma Kinderziekenhuis/AMC, waar Emma at Work 

10 jaar geleden is ontstaan. Tijdens het werkbezoek sprak Koningin Máxima met jongeren 

met een chronische ziekte of lichamelijke beperking die via ons een baan vonden en met (hun) 

werkgevers.  Koningin Máxima kijkt terug op een positief werkbezoek en vond het mooi om te 

horen hoe wij in staat zijn om jongeren te begeleiden in hun zoektocht naar werk. Wij kijken 

ook terug op een prachtige en bijzondere dag! 

2017 IN
 BEELD
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AWARD 2017 
Freek de Jonge reikte op 15 juni 2017 de Award uit aan, ‘Aanpakker van het jaar’,  Stadsarchief 

 Amsterdam. Volgens juryvoorzitter Prof. Dr. Hugo Heymans verdient het Stadsarchief 

 Amsterdam de erkenning omdat zij echt het verschil maken voor vele jongeren met een  fysieke 

 beperking en/of chronische ziekte. Deze jongeren worden door Stadsarchief Amsterdam 

structureelopgenomen indeorganisatie.Heymanspreesookdeflexibeleopstellingvande

winnaar: ‘Het is geweldig om te zien dat het Stadsarchief zich al zoveel jaren inzet om ervoor te 

zorgen dat deze jongeren hun eerste werkervaring kunnen opdoen. Door de aandacht die naar 

de kandidaten uitgaat, wordt de kans voor deze jongeren om succesvol aan de slag te gaan en 

te blijven in de toekomst verzekerd, fantastisch!’ 

De prestigieuze award is een initiatief van Hotel Okura Amsterdam en Stichting Emma at 

Work. Voor de vijfde keer werd deze award uitgereikt aan de organisatie die met bijzondere 

betrokkenheid heeft laten zien dat zij jongeren van Emma at Work een plek hebben gegeven 

inhunorganisatie.AnderefinalistenditjaarwarenStadgenootenVSBfonds.

‘WE ZIJN ONTZETTEND BLIJ EN TROTS DAT WE DEZE PRIJS IN  
ONTVANGST MOGEN NEMEN. BIJ HET STADSARCHIEF HEBBEN WE 
EEN LANGE TRADITIE VAN HET AANNEMEN VAN JONGEREN MET 
EEN  AFSTAND TOT DE ARBEIDSMARKT. INMIDDELS IS HET DAN OOK 
 VOLLEDIG VANZELFSPREKEND DAT ZIJ, NET ALS IEDEREEN, BIJ ONS 
MEEDRAAIEN. EN DAAROM GAAT HET OOK ZO GOED!’
Ludger Smit, conservator bij Stadsarchief Amsterdam

VLNR Marlies van Hilten, directeur Emma at Work, Ludger Smit, conservator Stadsarchief  

Amsterdam, Eugene Oostenbrink, HR Director Hotel Okura Amsterdam, Freek de Jonge. 

FO
TO

: D
IED

ERIK VAN
 D

ER LAAN

2017 IN
 BEELD
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 1000

BMW Amsterdam

CLUB VAN 1000
Met de Club van 1000, een netwerk van betrokken bedrijven, richten we ons op jongeren 

vanaf 15 jaar om hen al vroeg werkervaring op te laten doen. We zetten ons in voor de 

ontwikkeling van deze groep jongvolwassenen, en bemiddelen hen naar bijbanen, vakan-

tiebanen, werkervaringsplekken, stages en (tijdelijke) banen. Vanuit het Experience Lab 

bieden we hen individuele coaching, trainingen en kunnen jongeren gekoppeld worden aan 

een mentor, om ervaring op te doen en een netwerk op te bouwen. In 2017 is het aantal 

clubleden verdubbeld ten aanzien van 2016 en zijn de volgende organisaties lid van de Club 

van 1000:
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 1000

Quichekeurig
PASSIE VOOR CATERING
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PARTN
ERS

PARTNERS
Dankzij de steun van verschillende fondsen en partners kunnen wij ons werk  mogelijk 

 maken. In 2017 konden wij nog meer jongeren ondersteunen naar werk, én in hun 

 ontwikkeling,  door (onder andere) de volgende partners:

In 2017 hebben we een aanvraag ingediend bij de 

Vriendenloterij voor 375.000 euro zodat we de 

komende 3 jaar onze  naamsbekendheid kunnen 

vergroten en kunnen uitbreiden naar meer regio’s 

in Nederland. Hiermee 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.



JAARREKENING 2017
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BESTU
U

RSVERSLAG
BESTUURSVERSLAG 
Emma at Work is een organisatie met een missie. Jongeren met een chronische fysieke aandoe-

ning naar een duurzame positie op de arbeidsmarkt begeleiden. In de periode 2006 tot en met 

2013wasEmmaatWorkdeenigeorganisatiediezichopdezespecifiekedoelgroeprichtte,en

zijn jongeren vooral via proactief voorstellen aan werkgevers naar bijbanen, vakantiebanen en 

reguliere banen begeleid. Er werd nog nauwelijks naar kandidaten gevraagd. De werkgevers 

waar jongeren geplaatst zijn, zijn bijzonder tevreden met de eigenheid, klantgerichtheid en 

snelheid van de consultants van Emma at Work en met name bijzonder blij met de gemotiveer-

de jongeren die echt iets komen brengen in het bedrijf.  

Vanaf 2014 kwam er meer vraag vanuit werkgevers en werd de druk op de medewerkers van 

Emma at Work groter. Om een persoonlijke werkwijze hoog te kunnen houden en zoveel moge-

lijk jongeren te kunnen bemiddelen waren meer collega’s nodig. Door middel van de inzet van 

een grote groep vrijwillige medewerkers werd het mogelijk meer jongeren te ondersteunen in  

hun persoonlijke ontwikkeling en naar werk.  

Om een duurzame organisatie, onafhankelijk van de ‘projectencarrousel’ neer te zetten, is altijd 

ingestoken op een hybride verdienmodel. Deels charitatief en deels commercieel. Met de groei-

ende vraag leek het in 2014 de goede kant op te gaan met de commerciële inkomsten, zodat 

een mooie mix van omzet, fondsenwerving en wellicht subsidies kon worden nagestreefd. 

Met de komst van de participatiewet in 2015 zijn de omstandigheden in de markt veranderd 

en was Emma at Work genoodzaakt te bekijken welke plek er ingenomen moest worden in de 

markt, teneinde vast te kunnen houden aan onze visie en missie. Door de druk van buitenaf, 

meer concurrentie op de –door de markt gevraagde ‘wajongers’-, en de druk van binnenuit- 

kwetsbare jongeren die graag willen werken maar niet in doelgroepenregister vallen- bleek 

het lastig om succesvolle en tevens renderende plaatsingen te realiseren. Er moesten teveel 

compromissen gemaakt worden die tegen het gevoel indruisten. De ingezette tweedeling Ex-

perience team (ontwikkeling) en workforce (commerciële plaatsingen) leek in deze fase niet te 

passen. Na een aantal strategie-sessies met team en bestuur is besloten ons te concentreren op 

de kwetsbare jongeren waar Emma at Work voor is opgericht en dit mogelijk te maken met een 

grote groep ‘bevriende’ werkgevers ‘Club van 1000’.  

In 2016 is de start gemaakt met de Club van 1000 en hebben we de eerste 40 werkgevers aan 

Emma at Work mogen verbinden. 

Doelstellingen 2017
In 2017 wilden we de Club van 1000 minimaal verdubbelen en het Experience Lab uitbreiden 

met  bijzondere aandacht voor het mentorprogramma. Daarnaast was het streven om een goe-

de bezetting per regio te handhaven, omdat de ervaring leert dat een regio-team uit minimaal 

twee consultants bestaat om zo een dynamische energie te realiseren.  Andere doelstellingen 

waren het borgen en upgraden van het kennisniveau van de medewerkers, een start maken 

meteenonlineportalwaarjongerenhuneigenprofielinkunnenaanmakenomopdezemanier

zoveel mogelijk kunnen betekenen voor onze  jongeren!

Van de 330 jongeren die zich hebben aangemeld hebben we 277 jongeren gesproken, 163 naar 

werk begeleid en 138 jongeren hebben een training, coaching- of mentor traject doorlopen. 

Van deze jongeren hebben er 47 zelf werk gevonden na een of meer interventies van Emma at 

Work.
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In het vaste team van medewerkers zijn wat wisselingen geweest. Regio Zuid-Holland is nu goed 

vertegenwoordigd, maar de regio Utrecht moest het in het najaar redden met één consultant. 

Het upgraden van kennis heeft plaatsgevonden door middel van een interne salestraining voor 

consultants, met behulp van een vrijwillige trainer, en er ligt een volledig informatiepakket over 

de participatiewet,mogelijk gemaakt door eenmedewerker uit de doelgroep gefinancierd

door de Be Able desk van ABN AMRO.

Resultaten 2017
De omzet is een stuk hoger uitgevallen dan verwacht. Dit is voornamelijk een resultante van de-

tacheringsomzet. Eind 2017 waren er 75 Club van 1000 leden en kwam het totaal bedrag uit zo-

als begroot. Er stond een aantal fondsaanvragen op de rol die niet meer tot toekenning zijn ge-

komen in 2017. Eén conclusie is dat de fondswerving nog een dusdanig groot deel uitmaakt van 

de begroting dat voor 2018 een fondswerver gebudgetteerd is. Een andere conclusie is wellicht 

dat voor meer dan 400.000 euro aan  vermogensfondsen werven een te grote uitdaging is. Ten-

slotte zoeken we vooral dekking van personeelskosten en relatief weinig projectmatige steun.

Kosten

De personeelskosten lagen iets lager dan begroot, dit komt vooral door een (langdurige) ar-

beidsongeschiktheid en wisseling van medewerkers. 

De kosten voor de online portal zijn nog niet gemaakt (verschil kantoorkosten), het project is 

einde 2017 helaas nog niet voorbij de oriëntatie-fase. Wel is er progressie en nog steeds de 

doelstelling zo snel mogelijk te starten met de portal in 2018. 

Het jaar 2017 gaat de boeken in als een netjes jaar waarin doelstellingen zijn behaald en de te-

korten van 2015 en 2016 weer konden worden aangevuld in het Eigen Vermogen.

Vooruitblik 2018

2018 wordt het jaar van de grote stappen! Dankzij steun van de Vriendenloterij kunnen we een 

online platform opzetten voor jongeren en starten met een grootschalige naamsbekendheids-

campagne voor Emma at Work.  

Ons Experience LAB gaat honderden jongeren ondersteunen met diverse vragen op gebied van 

de weg naar werk. Mentoring krijgt bijzondere aandacht en samen met een aantal grote werk-

gevers worden de kansen voor en netwerk van jongeren wezenlijk vergroot.

Nu we zien dat de waarde die Emma at Work toevoegt aan werkgevers ook kan renderen gaan 

we in 2018 onderzoeken of een splitsing van commerciële activiteiten in een Social Enterprise 

een goed idee is. De stichting kan zich dan volledig richten op de ontwikkeling van jongeren 

terwijl de social enterprise vanuit de waarde voor de werkgever kan werken. We zijn goed in het 

(duurzaam) matchen van jongeren en werkgevers. Met het label ‘Talent Inclusief’, een mooie 

samenwerking met Stichting Jobstap, begeleiden we werkgevers met hun behoefte om te ko-

men tot een inclusievere organisatie. Uiteraard staat hierin onze persoonlijke aandacht voor de 

jongeren buiten kijf. 

Om A-spelers te houden en aan te trekken wordt er extra aandacht gegeven aan de interne 

organisatie. Het HR-beleid wordt verder vormgegeven, het teamontwikkelingstraject zal een 

professioneel vervolg krijgen (sturing en ruimte) en er zal kritisch naar het aansturingsmodel 

gekeken gaan worden. 
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Een relatiemanager fondsenwerving zal worden aangetrokken met het doel de beoogde groei 

van de Club van 1000 mogelijk te maken en het deel fondsenwerving waar de organisatie nog 

op steunt ook voor de komende jaren veilig te stellen.

Al deze acties zijn er uiteraard op gericht om jongeren die opgroeien met een chronische (ern-

stige) aandoening of leven met de nadelige gevolgen van een ziekte zo gewoon mogelijk te 

kunnen laten meedoen, gewoon kunnen werken! 
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BALAN
S PER 31 D

ECEM
BER 2017

BALANS PER 31 DECEMBER 2017 
Voor verwerking van het exploitatiesaldo

ACTIVA
MATERIELE VASTE ACTIVA  [1]  

Inventaris  2.705 3.700

    

VLOTTENDE ACTIVA [2]   

Debiteuren  19.150 39.918

Belastingen en sociale premies   -

Overige vorderingen en overlopende activa   106.024 65.648

Totaal vlottende activa  125.174 105.566

   

LIQUIDE MIDDELEN [3] 163.989 118.292

     

TOTAAL ACTIVA  291.868 227.558

PASSIVA
STICHTINGSVERMOGEN  [4]   

Stichtingsvermogen  171.122 188.166

Exploitatiesaldo boekjaar  46.855 -17.044

Totaal stichtingsvermogen  217.977 171.122

   

KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA  [5]   

Crediteuren   8.810 8.608

Belastingen en sociale premies  19.281 12.156

Overige schulden en overlopende passiva  45.800 35.672

  73.891 56.436

   

TOTAAL PASSIVA  291.868 227.558

[..] De tussen haken vermelde nummers verwijzen naar corresponderende nummers in de 

toelichting op de balans, die een integraal onderdeel uitmaakt van de jaarrekening.

2017 2016

€ €
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017
STAAT VAN BATEN EN LASTEN 
OVER 2017 

Baten [6]    

Opbrengsten uit arbeidsbemiddeling 184.870 105.000 132.759

Baten uit eigen fondsenwerving 514.366 611.500 524.319

Som der baten  699.236 716.500 657.078

    

Lasten  [7]    

Brutolonen en salarissen  400.337 615.500 356.485

Sociale lasten  70.888  60.375

Overige personeelskosten 120.830  118.479

Afschrijvingen  995  995

Kantoorkosten  28.990 68.000 34.609

Voorlichting-/ en publiciteitskosten 21.370 18.500 45.569

Projectkosten    45.422

Vrijwilligersprojectkosten   6.132

Algemene kosten  9.191 13.850 6.029

Financiële baten en lasten  (220)  27

  652.381 715.850 674.122

     

Exploitatiesaldo na belastingen 46.855 650 (17.044)

Het exploitatiesaldo over 2017 is ten gunste 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
2017

Begroting 
2017

Realisatie 
2016

€ € €
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KASSTRO
O

M
O

VERZICH
T O

VER 2017
KASSTROOMOVERZICHT OVER 
2017 
  2017  2016

Kasstroom uit operationele activiteiten 

Ontvangsten  740.721  679.617 

Betalingen 695.173  685.223 

    

Kasstroom uit bedrijfsoperaties  45.548  (5.606)

Ontvangen interest 149  150 

Betaalde interest   (177) 

  149  (27)

    

Kasstroom uit operationele activiteiten  45.697  (5.633)

    

Kasstroom uit investerings¬activiteiten    

Investeringen in materiële vaste activa   (-) 

Investeringeninoverigefinanciëlevaste
activa   (-) 

Desinvesteringen in materiële vaste activa   - 

Desinvesteringeninoverigefinanciëlevaste
activa   - 

Kasstroom uit investerings¬activiteiten    (-)

    

Kasstroom uit financierings¬activiteiten    

Ontvangst uit langlopende schulden   - 

Aflossinglanglopendeschulden   (-)

Kasstroomuitfinancierings¬activiteiten    -

    

Nettokasstroom    (5.633)

Koers-enomrekenings¬verschillenop
geldmiddelen    -

    

Toename/(afname) geldmiddelen    (5.633)

    

    

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:    

    

Stand per 1 januari  118.292  123.925

Mutatie boekjaar  45.697  (5.633)

    

Stand per 31 december  163.989  118.292
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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 € 218.100. 

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 voor-

zienbaar 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.

Lasten

De lasten worden bepaald met inachtneming van hiervoor vermelde grondslagen voor waar-

dering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. (Voorzienbare) ver-

plichtingen 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 gewor-

den en overigens wordt voldaan aan de voorwaarden voor het opnemen van voorzieningen.
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De stichting had 2017 10,85 fte medewerkers in loondienst. (2016: 8,45 fte). De overige 

 medewerkers zijn aan de stichting 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 - inhuur. De bestuurs-

leden zijn vrijwilligers en ontvangen geen bezoldiging.

In 2017 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 op-

genomen 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. 
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TOELICHTING OP DE BALANS 

ACTIVA
[1]  MATERIELE VASTE ACTIVA  
Inventaris   

Aanschafwaarde per 1 januari   5.167 5.167

Cumulatieve afschrijvingen  (1.467) (472)

Boekwaarde per 1 januari  3.700 4.695

Investeringen   -

Desinvesteringen   (-)

Afschrijvingen boekjaar   (995) (995)

Boekwaarde per 31 december  2.705 3.700

Afschrijvingspercentage

Inventaris  20% 20%

[2] VLOTTENDE ACTIVA

Debiteuren   

Debiteuren   19.150 39.918

Voorziening debiteuren    (-)

   19.150 39.918

Belastingen en premies sociale verzekeringen   

Omzetbelasting   - - 

   - -

Overige vorderingen en overlopende activa   

Nog te ontvangen marge Flexpay  36.672 -

Nog te ontvangen C-talents  387 1.590

Nog te ontvangen Havenbedrijf  - 30.000

Nog te ontvangen Fonds Diorapthe  1.480 -

Nog te ontvangen Boschuysen  3.500 -

Nog te ontvangen Oranje Fonds  60.000 18.500

Nog te ontvangen Randstad Nederland  595 -

Nog te ontvangen ABN AMRO N.V.  1.034 -

Nog te ontvangen Club van 1000   - 12.000

Nog te ontvangen interestbaten  - 150

Overige overlopende activa  2.356 3.408

   106.024 65.648

2017 2016

€ €
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[3] LIQUIDE MIDDELEN   
   

Rabobank .984 betaalrekening  93.910 48.363

Rabobank .903 spaarrekening  70.079 69.929

   163.989 118.292

De liquiditeiten staan ter vrije beschikking

PASSIVA

[4]    STICHTINGSVERMOGEN
   

Stand per 1 januari  171.122 188.166

Exploitatiesaldo  46.855 -17.044

Stand per 31 december  217.977 171.122

Het exploitatiesaldo over 2017 is ten gunste gebracht van het stichtingsvermogen.

[5] KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA

Crediteuren    

Crediteuren Algemeen  8.810 8.608

   8.810 8.608

Belastingen en premies sociale verzekeringen   

Af te dragen BTW  770  

Omzetbelasting lopend boekjaar  3.090 750

Omzetbelasting 2015  702 702

Loonbelasting december  14.719 10.704

   19.281 12.156

 

Overige schulden en overlopende passiva  

Reservering vakantiegeld  16.171 13.788

Nog te ontvangen facturen AMC (personele en materiële lasten) 15.428 15.202

Nog te betalen accountantskosten  4.750 4.000

Nog te betalen declaraties   418

Nog te betalen bankkosten   16

Vooruit ontvangen NSGK  7.400 

Nog te betalen kosten overige  2.051 2.248

   45.800 35.672

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

De volgende huurverplichtingen zijn per balansdatum geldig:

•  Voor de huur van kantoorruimte in Utrecht is er een verplichting van €3.054 (januari tot en 

met april 2018)

•  voor de huur van kantoorruimte in Rotterdam is de verplichting  €5.520 per jaar voor 

 onbepaalde tijd.

2017 2016

€ €

2017 2016

€ €
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN 
BATEN EN LASTEN IN 2017 

[6] BATEN   

Opbrengsten   

Ontvangen marge uitzenden/detacheren  154.943 62.803

Opbrengsten werving en selectie  18.290 67.845

Opbrengsten reintegratietrajecten/jobcoaching 5.737 (-)

Overige opbrengsten  5.900 2.111

   184.870 132.759

Baten uit eigen fondsenwerving         

Stichting Doen  24.500 25.000

Stichting Fonds NutsOhra  83.805 83.805

Rabobank Foundation   25.000

Oranje Fonds  60.000 60.000

ING Nederland Fonds   50.000 25.000

Stichting Madurodam Kinderfonds  5.000 -

NSGK  15.000 (4.260)

Stichting UMC Utrecht  10.000 -

Stichting Kansfonds  25.000 -

Stichting Diorapthe  41.980 -

Gemeente Utrecht   32.000 6.250

Stichting NH1816    10.000

Diverse baten uit fondswerven  45.000 

   392.285 230.795

Opbrengsten Donaties    

Donatie Havengilde Amsterdam    87.635

Donatie Havenbedrijf Amsterdam  25.000  

Donatie Stichting Start Foundation   30.000

Donatie Stichting Eleven Flowers    27.500

Donatie MySolutions   13.750

Donatie ICS   1.902

Donatie Abbvie    3.025

Donatie TheDutch4Kids    5.500

Opbrengsten Entreekaarten jubileumevent   15.088

Donatie NSGK verdubbellaar jubileumevent   15.000

Donaties club van 1000  74.895 40.500

Donatie diverse donateurs  22.186 53.624

   122.081 293.524

2017 2016

€ €
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[6] LASTEN   

Personeelskosten

Brutolonen en salarissen   

Lonen en salarissen    355.241 305.147

Compensatietoeslag               30.642  26.364

Ziekengelduitkering            (13.965) (-)

Vakantietoeslag               28.419  24.974

   400.337 356.485

Sociale lasten   

Sociale lasten  70.888 60.375

Overige sociale lasten   -

   70.888 60.375

Overige personeelskosten   

Inhuur personeel AMC  60.410 58.959

Inhuur personeel derden/uitzendkrachten/aanbrengfee 30.451 28.532

Ziektekostenverzekering  - -

Cursuskosten  1.368 4.728

Autokosten (brandstof, parkeren en belasting) 577 3.319

Woon-/werkkosten  10.585 11.055

Reis-/ en verblijfskosten  11.026 1.538

Representatiekosten  844 7.821

Relatiegeschenken  - 588

Cateringkosten  155 122

Overige personeelskosten  5.414 1.817

   120.830 118.479

Afschrijvingen    

Inventaris  995 995 

Overige kosten

Kantoorkosten    

Huurkosten  15.961 18.623 

Automatiseringskosten  7.034 8.268 

Telefoonkosten  3.954 3.635 

Voorziening oninbare debiteuren  (-) (-) 

Overige kantoorkosten  2.041 4.083 

   28.990 34.609

2017 2016

€ €
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Voorlichting-/ en publiciteitskosten    

Promotiekosten  15.377  

Communicatiemiddelen  1.273 - 

Public relations   10.341 

Fondsenwerving   344 

Social media  1.065 2.471 

Websitekosten  2.830 1.525 

Evenementskosten  825 30.888 

   21.370 45.569 

Projectkosten*   

O&O mbc projectkosten   21.400

JOP projectkosten   24.022

    45.422

   

Vrijwilligersprojectkosten  

Opzetkosten vrijwilligersproject   6.132

Wervingskosten vrijwilligers   -

    6.132

Overige kosten (vervolg)

Algemene kosten en advies    

Verzekeringen  922 917 

Contributies en abonnementen  605 - 

Kosten beheer en administratie (accountant)  7.258 4.000 

Buitengewone baten  (75) - 

Overige algemene kosten (5550 + 5560)  481 1.112 

   9.191 6.029 

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

Het JOP project is in een separate begroting uitgewerkt.  

2017 2016

€ €
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 
OVER 2017 VERSUS BEGROTING 

Baten      

Opbrengsten uit arbeidsbemiddeling 161.000 184.870 105.000 132.759

Baten uit eigen fondsenwerving 638.735 514.366 611.500 524.319

Som der baten 799.735 699.236 716.500 657.078

Lasten      

Personeelskosten 680.500 592.055 615.500 535.339

Afschrijvingen  995 - 995

Kantoorkosten 55.000 28.990 68.000 34.609

Voorlichting-/ en publiciteitskosten 29.000 21.370 18.500 45.569

Projectkosten   - 45.422

Vrijwilligersprojectkosten   - 6.132

Algemene kosten 17.350 9.191 13.850 6.029

Financiële baten en lasten   (220) - 27

Som der lasten 781.850 652.381 715.850 674.122

     

Exploitatiesaldo na belastingen 17.885 46.855 650 (17.044)

2016
Exploitatie

2017
Begroting

2017
Exploitatie

2018
Begroting

€€€€

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017 VERSUS BEGROTING
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