
JAARVERSLAG

2019



Wat zijn de dingen die je als organisatie bijblijven van een druk en bewogen jaar? 

En mij als mens? Uiteindelijk komt dat neer op verbinding creëren. Verbinding op 

grote schaal, maar ook klein. Persoonlijk én digitaal.

We trapten 2019 af met het live gaan van ons nieuwe portal. Een digitale omgeving waar 

jongeren zelf op zoek kunnen naar vacatures, workshops en coaches. We geven jongeren eigen regie en

staan aan de zijlijn voor ondersteuning waar nodig. Om deze jongeren te bereiken lanceerden we een nieuwe

campagne: Verstopt Talent. De campagne gecombineerd met een nieuwe frisse huisstijl gaf een goede impuls

aan de instroom van jongeren. Ons team stond klaar voor deze nieuwe inschrijvingen, en heeft mooie

momenten meegemaakt tijdens workshops, succesvolle matches en Mentor Programs.

In 2019 zijn Mentor Programs gestart bij Unilever, Schiphol, Hieroo, Ministerie van Justitie en Veiligheid, ING

en Pfizer en werden 53 jongeren gekoppeld aan professionals uit het bedrijfsleven. De evaluaties van de

Mentor Programs die zijn afgerond waren bijzonder positief en de koppels hebben veel van elkaar geleerd. 

Waar de verbinding ook erg krachtig was, was tussen onze jongeren en partners. Op ons jaarlijkse Emma at

Work Award event, bleek maar weer dat de ontmoeting met jongeren aan tafel de meeste indruk maakte.

Echte verhalen van echte mensen. Er worden ogen geopend en er gaan deuren open die anders op een kier

blijven staan. Pathé was dit jaar de grote winnaar, en in de nieuwe categorie ‘Ambassadeur van het jaar’ was

dit André Aaij van het Radisson Blue Hotel, die zich in 2019 enorm heeft ingezet voor Emma at Work.

De Club van 1000 leden ontmoetten elkaar ook bij de masterclass van Ben Tichelaar op het landgoed van

Nyenrode Business Universiteit. Bij deze masterclasses staan HR-vraagstukken op het gebied van inclusiviteit

centraal. Deze keer was het thema ‘Wat kun je vandaag doen om het verschil te maken’ met de focus op

organisatieverandering. Deze masterclass was ook goed voor onszelf: er gaan in 2020 wat stevige

veranderingen doorgevoerd worden, waarvoor we tijdelijk ondersteuning krijgen in de vorm van een

operationeel directeur. In 2020 zorgen we dat Emma at Work op het gebied van strategie, processen en

cultuur stevig staat zodat we ons full force in kunnen zetten voor nog veel meer jongeren die opgroeien met

een fysieke aandoening. 

Binnen het team is er een aantal verschuivingen geweest. Onze gewaardeerde collega Judy van der Berg

heeft na 8 jaar afscheid genomen bij Emma at Work. Judy was verantwoordelijk voor de groei van de regio

Utrecht. De goede samenwerking met onder andere het UMCU en PMC en een groot deel van ons huidige

netwerk, is aan haar te danken. Bestuurslid Serge van Hees heeft na drie jaar het stokje overgedragen. In

deze periode heeft hij Emma at Work ondersteund in een volgende stap naar een degelijke financiële

planning, inzicht en overzicht. Er kwamen ook nieuwe gezichten bij: collega’s Alice Elshof (relatiemanager) en

Jos Peeters (operationeel directeur) zijn in 2019 gestart.

Met nieuwe inzichten, hernieuwde energie en grote plannen, gaan we 2020 in. De focus op verbinding blijft,

en zal voor veel nieuwe mooie momenten zorgen. Ik hoop dat u daar bij bent!

Marlies van Hilten.

Directeur Emma at Work

VOORWOORD
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In 2019 gingen we live met onze nieuwe jongerencampagne 'Verstopt Talent'. Met deze

campagne motiveren we jongeren met een chronische fysieke aandoening om hun talent niet

langer te verstoppen maar juist te gebruiken!

Het vinden van dé perfecte baan wanneer je chronisch ziek bent kan soms lastig zijn. In 2019

hebben maar liefst 89 jongeren hun match gevonden. Lees hieronder hoe Rachel en Sammy

hun talent niet langer verstoppen.

Rachel at work.

"Na een persoonlijke kennismaking ben ik samen met

consultant Lilian de uitdaging aangegaan. Unilever

bood mij een baan aan, te gek! Inmiddels zijn we een

jaar verder en Emma at Work heeft het weer geflikt, ik

mag aan de slag bij de nationale politie in Rotterdam!

Eén ding is zeker, bij Emma at Work ben je in goede

handen!"

Sammy at work. 

Bij Amsterdam UMC kom ik al 15 jaar vanwege mijn

ziekte. Toen ik hier aan de slag kon voelde het daarom

direct als thuis. De leuke collega's maken het werk

compleet, het voelt als een soort hechte familie. In

2019 heb ik mezelf in ieder geval bewezen, want per 1

april 2020 heb ik een vaste aanstelling!"

Ook zijn leidinggevende is enthousiast: "Sammy is een

absolute aanwinst voor het team en ik ben blij hem erbij

te hebben!" - Peter
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Ministerie Justitie & Veiligheid

Hieroo

Unilever

Schiphol Group (2e editie)

Jouw Netwerk Werkt (15 Brabantse mentoren uit 12 organisaties)

Vorig jaar zijn er in ons Mentor Program 53 jongeren gekoppeld aan professionals uit het

bedrijfsleven. Na een succesvolle pilot van het Mentor Program in 2018 bij Schiphol Group toonden

diverse werkgevers interesse in ons programma. In 2019 zijn de volgende Mentor Programs

gestart:

Dankzij sponsoring van de Driessen Foundation en het Oranjefonds hebben we 15 van onze

jongeren kunnen koppelen aan mentoren bij het Mentor Program 'Jouw Netwerk Werkt'. Op deze

manier hebben we ons netwerk uit kunnen breiden in de provincie Brabant.

Jongeren en mentoren werken een halfjaar aan hun persoonlijke leerdoelen en presenteren tijdens

de slotbijeenkomst voor publiek wat ze samen hebben bereikt! 

Jongeren komen in contact met de bedrijfscultuur van een werkgever. Op deze manier worden niet

alleen hun kansen op de arbeidsmarkt vergroot maar zien potentiële werkgevers ook wat de

jongeren in huis hebben. Kortom, een win-win situatie!

MENTOR PROGRAM

Bijeenkomst

 Schiphol Group



VRIENDENLOTERIJ

Wauw, wat een verrassing was dit! In 2019

hebben we een aanvraag gedaan bij de

VriendenLoterij om nóg meer jongeren te

ondersteunen in hun ontwikkeling en op weg

naar werk. 

Lucille Werner kwam ons na maanden spanning 

verrassen met een cheque van 201.616 euro!

TOEKOMST IN WERK

EMMA AT WORK 

AWARD

Pathé maakte in 2019 hét verschil voor

de jongeren en was de gelukkige

winnaar van de Emma at Work Award. 

André Aaij van het Radisson Blue

Palace Hotel in Noordwijk werd

uitgeroepen tot ambassadeur van het

jaar. Hij heeft zich op persoonlijke titel

ingezet om Emma at Work podium te

bieden en ons netwerk te vergroten.

De masterclass 'Hoe creëer je positieve

verandering' door Ben Tiggelaar bij

Nyenrode Business Universiteit was een

groot succes.

Het onderwerp jongeren met een fysieke

beperking op de arbeidsmarkt stond

hierbij centraal. Bezoekers werden tijdens

de masterclass (letterlijk) in beweging

gebracht.
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In 2019 lanceerden we ons nieuwe platform waarop jongeren zelf kunnen zoeken naar

vacatures en werkgevers, een cv kunnen aanmaken en het aanbod van trainingen en

Mentor Programs kunnen bekijken.

In 2020 gaan we dit platform uitbreiden, zodat werkgevers ook zelf op zoek kunnen gaan

naar dé perfecte kandidaat voor een openstaande vacature.

ONDERZOEK NO-RISKPOLIS

Begin 2019 boden het Jongerenpanel en Emma at Work de petitie ‘No-riskpolis voor álle

jongeren met een chronische aandoening’ onder veel belangstelling aan de Kamer aan.

Medeondertekenaars van de petitie waren: Ieder(In), MEE NL, CCZW, Bart de Graaff Foundation

en de Edwin van der Sar Foundation. 

Dit, in combinatie met onze jarenlange lobby,

leidde er eind 2019 toe dat Minister Koolmees

(SZW) opdracht heeft gegeven een onderzoek

te starten naar de uitbreiding van de no-

riskpolis. Iets waar wij heel blij mee zijn en dat

we uiteraard op de voet gaan volgen! Lees hier

meer.
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https://www.emma-at-work.nl/mogelijke-uitbreiding-no-riskpolis-door-petitie-jongerenpanel-en-emma-at-work/


Afgelopen jaar organiseerden we 13 workshops en trainingen waarin we 117 jongeren

hebben geholpen in hun ontwikkeling. De jongeren ontdekken tijdens onze trainingen wat

hun talenten zijn, hoe ze samen kunnen werken en hoe ze zich zo goed mogelijk kunnen

presenteren op internet, maar ook tijdens een sollicitatiegesprek.

We mochten vorig jaar gebruik maken van diverse externe locaties. Zo waren we bij de

Rabobank in Utrecht voor het Talent Program onder leiding van Jessy en Lotte van Work21

en waren we in Den Bosch voor de training 'Krachtig denken'. Ook hebben we nauw

samengewerkt met LinkedIn Nederland. 13 jongeren hebben hun profiel ‘gerocked’ op het

hoofdkantoor van LinkedIn en ook het event 'Jouw carrière op de rails' in het

Spoorwegmuseum was een groot succes.

TRAININGEN
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Training bij

LinkedIn



DANK AAN AL 

ONZE PARTNERS

Dankzij uw steun en de steun van vele andere fondsen en partners konden we

in 2019 weer vele jongeren ondersteunen naar werk, én in hun ontwikkeling. 
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