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n 2013 is op succesvolle wijze gewerkt 

aan de groei van  Emma at Work. De 

doelstelling om minimaal 150 keer 

een jongere te bemiddelen naar 

werk werd gehaald; er werden  151 

matches gemaakt.  2013 was het jaar 
van de uitreiking van de eerste Okura-Emma 
at Work award. Het was het jaar waarin de 
social media van Emma at Work een vlucht 
nam. Het jaar waarin aanvragen voor fond-
sen werden gehonoreerd wat betekent dat 
er vertrouwen is in het bestaansrecht. En het 
jaar waarin bijna 270 jongeren zich inschre-
ven voor de zoektocht naar een baan. 2013 
was ook het jaar van twee nieuwe consultants 
en  de bouw aan een vrijwilligersorganisatie. 
En 2013 was het jaar  waarin de activiteiten 
in de regio Zuid-Holland en Utrecht op gang 
kwamen. 

Bij Emma at Work draait het om  jongeren 
die opgroeien en volwassen worden met een 
chronische ziekte of lichamelijke handicap. 
Juist voor hen is het belangrijk om aan het 
werk te gaan. Niet alleen om hun zelfstandig-
heid en onafhankelijkheid te vergroten maar 
ook om een sociaal netwerk en structuur in 
hun leven op te bouwen. Dat is de doelstel-
ling van Emma at Work. Deze groep jongeren 
zo normaal mogelijk werkervaring op laten 
doen in een normale werkomgeving zodat ze 
optimaal participeren in de maatschappij. 

Ik ben er trots op leiding te mogen geven 
aan deze stichting die de ambitie heeft alle 
jongeren die zich inschrijven succesvol naar 
werk te bemiddelen. En nog trotser ben 
ik dat Emma at Work, ondanks de slechte 

economische tijden, in 2013 een belangrijke 
doelstelling heeft behaald door 151 plaat-
singen te realiseren.  Emma at Work is een 
organisatie waar alle betrokkenen zoals het 
team, vrijwilligers, werkgevers en donateurs 
zich met hart en ziel inzetten en waar het be-
lang en het geluk van de jongeren voorop 
staat. De stichting draait voor een groot deel 
op mensen die hun vrije tijd vrijwillig beste-
den aan de stichting. Deze vrijwilligers wil ik 
graag speciaal bedanken voor hun inzet en 
steun het afgelopen jaar. Daarnaast dank 
ik het team, het bestuur, onze adviseurs, 
de werkgevers die onze jongeren een kans 
geven, de sponsors, de donateurs, onze am-
bassadeurs, de deelnemers van het Vrienden 
van Emma at Work programma,  en natuur-
lijk onze jongeren. Met z’n allen is er hard 
gewerkt om afgelopen jaar tot een succes te 
maken. Dankzij dit succes kunnen we in 2014 
verder bouwen. 

Marlies van Hilten

Directeur Emma at Work

Voorwoord

I
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Deel 1: Het jaar      2013 in beeld
 In 2013 registreerde Emma at Work 

263 aanmeldingen van jongeren met een  

chronische ziekte of lichamelijke beperking.  

 Er werden 151 plaatsingen gerealiseerd. 

De vijf consultants van Emma at Work bemiddelden  

jongeren naar banen zoals administratief medewerker,  

Kimberley  
achter de kassa bij 

Albert Heijn.

Kristel tekent  
haar contract als  

personal trainer bij 
Fit20 in Amsterdam 

Zuidoost.

Mariam vond haar 
eerste vakantiebaan 
bij het Havenbedrijf 

Amsterdam.  
Rechts haar leiding-
gevende Jacqueline. 



Deel 1: Het jaar      2013 in beeld
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Nassir ging  
aan de slag bij  

Dierenpark  
Amersfoort 

Ashley,  
op de foto met haar 
leidinggevende Said, 
begon bij Mc Donalds 

- Bijlmerplein  
Amsterdamse Poort.

Pleunie ging  
aan het werk als  

receptioniste bij het 
hoofdkantoor van 

PLUS supermarkten.

    telefonist, grafisch vormgever,   

fotograaf, horeca medewerker, receptionist,  

kassa-medewerker, vakkenvuller,  pensioen jurist,  

  amanuensis, medewerker back office, garderobe 

medewerker, enquêteur,  paintball  

    medewerker en  gastvrouw



  

Jolanda van Schaik, Hoofd Corporate So-

cial Resposibility KPMG. Klik op de play  
button om een filmpje te bekijken. 

Martine van Kempen, P&O adviseur DEEN 

Supermarkten: ‘DEEN vindt het belangrijk 
om mensen met een beperking of achter-
stand op de arbeidsmarkt een kans te bieden 
lokaal deel te nemen aan de maatschappij. 
De filosofie van Emma at Work sluit hier prima 
op aan, waardoor 
wij direct enthousi-
ast zijn geworden 
om kandidaten te 
plaatsen.’

Karoly Schut, Hoofd Recruitment Joulz: 
‘Het inzetten van jongeren via Emma at Work 
heeft ons bewust gemaakt dat deze jongeren 
niet verschillen van andere jongeren en 
evenveel kunnen betekenen. Het is de ver-
antwoordelijkheid van mensen en bedrijven 
om deze jongeren die het moeilijker hebben 

dan andere leef-
tijdsgenoten een 
extra steuntje in 
de rug te bieden. 
Dit zou voor iedereen vanzelfsprekend moe-
ten worden!’

Andrea Preesman, Recruitment Advisor Van 

Oord: ‘Naast de diverse goede doelen  die  
wij steunen is de samenwerking met Emma 
at Work een fijne aanvulling waarbij we deze 
jongeren een kans geven op een zo natuurlijk 
mogelijke deelname aan het arbeidsproces.’ 
Van oord is behalve werkgever ook vriend 
van Emma at Work via het ‘Vrienden van 
Emma at Work’ programma.

Linda Jacobs HR manager Cosco: ‘Het 
inzetten van een jongere via  Emma at Work 
brengt ons een leuke, hardwerkende collega 
die alle collega’s wat meer laat stilstaan bij 
hun eigen gezondheid en mogelijkheden. 
En aanzienlijk gedaalde algemene verzuim-
cijfers! mensen denken ‘als zij gewoon komt 
werken met haar klachten, dan kan ik eigen- 
lijk niet achterblijven’. 
Iedereen verdient een 
kans. En daarnaast: 
iedereen heeft wel 
iets. De een wat meer 
dan de ander.’
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Nieuwe werkgevers
Nieuwe werkgevers waren onder andere MEE Rotterdam, Marks & Spencer, Stichting MARA, 
KPMG, Rotterdamse Mobiliteitscentrale, PTA Passengers Terminal Amsterdam, Joulz, Medux, 
Zuidpark, Bedrijvenvereniging ORAM, Porter Novelli, Deen Supermarkten, L’Oreal, Unilever, 
Smithuysen Winters & de Vries Advocaten, Cosco Containers, Atradius, Gemeente Amster-
dam, Pille en Blokland, Adjust en Dierenpark Amersfoort.  

1.1 Inschrijvingen, plaatsingen en nieuwe klanten

dEEl 1 

https://www.youtube.com/watch?v=QjENViGtJsI
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Godelivia Veira heeft jeugd-

reuma. Ze heeft vergroeiingen 

in haar gewrichten en heeft vaak 

last van ontstekingen. Godelivia 

heeft een HBO diploma com-

merciële economie met  afstu-

deerrichting sportmarketing. 

‘Ik had een bijbaan die fysiek te 
belastend was. Ik was in de ver-
onderstelling dat ik niet ‘ziek’ was 
en geen aanpassingen nodig had. 
Nadat ik ernstig ziek werd merkte 
ik dat ik geen baan kon vinden die 
bij mijn situatie past. Zo kwam ik 
bij Emma at Work. In 2013 heb ik 
een aantal bijbaantjes gehad zoals 
op de communicatie-afdeling van 
het UmC en  als commerciële me-
dewerker binnendienst. En medio 
2014 start ik in een vaste baan bij 
een bank.’

Willem Philipsen kreeg 

op 23 jarige leeftijd een hersen-

infarct en raakte verlamd aan 

zijn linkerarm en –been. Voor 

zijn infarct was hij gitarist, onder 

andere van Postmen en Anouk. 

‘Na mijn herseninfarct moest ik 
mijn carrière als gitarist stop-
zetten.  omdat ik hulp nodig had 
bij mijn zoektocht naar een baan 
én om erachter te komen wat ik 
met mijn beperking nog wel kon 
doen schreef ik me in bij Emma 
at Work. Via hen vond ik werk en 
ben ik nu medewerker klanten-
contact voor Valys en Vervoer op 
maat.’



Marita Bruning, consul-

tant: ‘Bij Emma at Work 
wordt oprecht gedacht in 
mogelijkheden. Door het 
werk dat we doen dragen 
we bij aan de beeldvorming 

van de doelgroep bij werkgevers. Dat spreekt 
me heel erg aan en daarom ga ik elke dag weer 
met plezier naar mijn werk.’

Judy van den Berg, con-

sultant: ‘Ik ben vooral trots 
op het motto ‘Gewoon 
werken’. We zetten in op 
kwaliteiten en mogelijk-
heden van jongeren en we 

bieden maatwerk waarin de jongere centraal 
staat. Dit aspect vind ik heel belangrijk in mijn 
werk.’

In 2013 versterkten Lilian van Heckers (regio Zuid Holland) en Marita Bruning (regio Noord 
Holland en Utrecht) het consultantsteam. Natasja van Vliet begon als vrijwilligerscoördinator. 
Babette Gabriel, HBO-student Communicatie en Sammi Momoh, HBO-student Maatschap-
pelijke Dienstverlening liepen stage.
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Het team bestond in 2013 uit: Marlies van Hilten (directeur), Marja Witteman (sr consultant), 
Judy van den Berg (consultant), lilian van Heckers (consultant), lonneke Jansen (consultant), 
Marita Bruning (consultant), Mandy levens (office manager), Manou Muijsert  (assistent office 
manager), Natasja van Vliet (vrijwilligerscoördinator), Eva lunshof (PR en communicatie) 

Team-uitje april 2013

1.2 De organisatie in 2013

Links: Zaid Aadroun, recruiter Albert Heijn regio Noord- 

West, samen met consultants Lonneke Jansen en Marja 

Witteman bespreken de samenwerking tussen Albert  

Heijn en Emma at Work. 

Rechts: De Rotterdamse consultants Lilian en Lonneke 

vieren plaatsingen bij KPMG, Oli’s callcenter en Sticht-

ing Mara.

dEEl 1 
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PPMS is een chronische ziekte 
van het centraal zenuwstelsel. 
Via Emma at Work ging Karien 
in 2013 aan het werk bij PGGM. 
Moeder Bertien: ‘Door haar 
werk is Karien uit haar isole-
ment gekomen. Daar ben ik 
ontzettend blij mee want ze zat 

al vier jaar alleen thuis. Letterlijk 
en figuurlijk stond ze stil, dat is 
heel rot als je jong bent. Ze was 
net afgestudeerd en had aller-
lei plannen toen de diagnose 
werd gesteld. Omdat ze haar 
appartement bijna niet meer uit 
kwam was ze soms eenzaam. Ik 

heb vaak genoeg gezegd: ‘Had 
ik die ziekte maar gekregen’. 
Het is  zo oneerlijk als je jong 
bent en niet verder kunt met 
de dingen die je graag zou wil-
len doen. Karien kwam zelf met 
Emma at Work. Via via had ze 
erover gehoord. Ze was al langer 
bezig om zelf een baan te vin-
den maar elke keer liep dat op  
niets uit. Al na het eerste gesprek 
dat ze via Emma at Work had 
was het raak. Bij PGGM kwam 
ze in een warm bad terecht. 
Het was fijn dat men daar te-
voren van haar ziekte wist.  Ze 
heeft weer uitdagingen in haar 
leven, ontmoet nieuwe mensen 
en leert haar grenzen kennen. 
Het is heel goed voor haar ei-
genwaarde om iets in te bren-
gen in de organisatie en om zelf 
geld te verdienen. Ik ben heel 
blij met deze ontwikkeling voor 
Karien. Ik zag haar beetje bij 
beetje verschrompelen in haar 
appartement en als moeder is 
dat het allerlaatste wat je voor je 
kind wil. Ze kan weer groeien in 
plaats van krimpen. Het is super 
dat ze via haar werk weer onder 
de mensen is en kan werken 
aan haar toekomst. Ik ben trots 
op haar dat ze haar leven een 
nieuwe wending heeft kunnen 
geven.’ 

‘Mijn dochter kan weer groeien 
in plaats van krimpen’

Moeder Bertien:

Bertien Hulshof is de moeder van karien. 
Bij karien werd na een lange periode van 
vage klachten op haar 25ste de diagnose 
ppmS gesteld. 



Hans van der Steen, directeur arbeidsvoor-

waardenbeleid AWVN:

‘Ik hoop een goede verbinding te kunnen 
maken tussen de vraag naar goede mensen 
vanuit de bedrijven enerzijds en het aanbod 
van jonge mensen uit de doelgroep vanuit 
het netwerk van Emma at Work anderzijds. 
Emma at Work is een waardevolle schakel in 
de matching van vraag en aanbod. De ideële 
doelstelling spreekt mij en veel bedrijven  
bijzonder aan. Daarom zit ik in het bestuur 
van Emma at Work.’

In 2013 werd een relatie aangegaan met 
Faber Personeel (lid ABU) als  nieuwe payroll 
organisatie. Faber werd tevens sponsor.  Arjen 
Bos, algemeen directeur: ‘Vanuit de filosofie 
dat werk - naast inkomen - betekenisvol is 
als bron van zelfvertrouwen, zelfontplooi-
ing en participatie in de samenleving, willen 
we  Emma at Work graag ondersteunen. We 
ervaren dagelijks het belang van werk voor 
mensen en we willen een steentje bijdragen 
om nog meer jongeren aan een zelfstandige 
en onafhankelijke toekomst te helpen.’ 

Marc Benninga, kinderarts MDL Emma 

Kinderziekenhuis/AMC:

‘De stand van de medische wetenschap heeft 
ervoor gezorgd dat steeds meer kinderen 
met een chronische ziekte volwassen worden 
en leren leven met hun beperking. Voor-
waarde voor een gelukkig leven is echter dat 
je mee kunt doen in de maatschappij. Ik zit 
in het bestuur van Emma at Work omdat ik 
me graag wil inzetten voor jonge mensen die 
chronisch ziek zijn of lichamelijk beperkt;  ze 
verdienen een kans om mee te doen.’

12 - Emma At Work - Jaarverslag 2013 

Bestuur Emma at Work in 2013: de heer Prof. dr. M.A. (Marc) Benninga namens het Emma 
Kinderziekenhuis/AMC, voorzitter, de heer P.E. (Paul) van Heekeren, secretaris, de heer V.G. 
(Vincent) Bloem, penningmeester, de heer H. (Hylke) Oldenboom, algemeen bestuurslid, de 
heer H. (Hans) van der Steen, algemeen bestuurslid

Hans van der Steen Marc Benninga

dEEl 1 
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Jetta Klijnsma op bezoek  
in het AMC
Jetta Klijnsma kwam op werk-

bezoek in het kader van het 

project duurzame inzet van 

mensen met een arbeidsbe-

perking in de universitaire Me-

dische Centra. Dit project, geor-
ganiseerd door Abvakabo FNV, 
is gestart om binnen de UMC’s 
te verkennen welke moge- 
lijkheden er zijn om mensen met 
een arbeidshandicap duurzaam 
aan het werk te helpen. Door-
dat Emma at Work al een goede 
samenwerking heeft met UMC 

Utrecht en het AMC was Emma 
at Work bij de bijeenkomst.  
Bovendien werkten twee jon-
geren die werkzaam zijn in het 

AMC en het UMCU mee aan de 
film ‘Dialoog project Arbeidsge-
handicapten in de UMC’s’ die 
medio 2014 verschijnt.



Natasja van Vliet, vrijwilligerscoördinator

‘Het is heel bijzonder om te ervaren dat er 
zoveel vrijwilligers te vinden zijn die zich wil-
len inzetten voor Emma at Work. Veel vrijwil-
ligers vind ik via vacaturebanken. Sommigen 
doen het naast hun werk, anderen zijn in 
between jobs of studeren. Iedereen is en-
thousiast. Zoals de vrijwilliger die als klant- 
manager bij een gemeente werkt. Nog voor-
dat we  kennis hadden gemaakt  was hij 
Emma at Work al gaan promoten bij zijn col-
lega’s.  De vrijwilligers hebben gemeen dat 
ze graag hun eigen kennis en kunde in  zetten 
om het leven voor anderen wat makkelijker 
te maken. Ik hoor vaak dat het ze aanspreekt 
dat ze dit voor een organisatie kunnen doen 
waarbij commercie niet voorop staat.’

14 - Emma At Work - Jaarverslag 2013 

Eind 2013 was dankzij steun van Stichting Doen, Oranjefonds en NSGK, de financiering rond 
voor de opzet van een vrijwilligersorganisatie. De vrijwilligers worden op werkzaamheden in-
gezet die kunnen bijdragen om de jongeren nog meer persoonlijke aandacht en begeleiding 
op maat te geven.  Eind 2013 waren tien vrijwilligers aangetrokken. Doel is om in 2014 een 
afdeling te hebben met 20 vrijwilligers die zich verbonden en betrokken voelen bij Emma at 
Work en optimaal inzetbaar zijn voor de stichting. 

Daarom ben ik vrijwilliger
Lisanne Snoek is 20 en 
vrijwilliger voor Emma at 
Work.
‘Ik volg een HBo-opleiding Hrm  
en wil me naast mijn school ver-
der ontwikkelen in de vorm van 
vrijwilligerswerk. Via de vrijwil-
ligerscentrale kwam ik in con-
tact. Een dagdeel per week doe 

ik administratieve klusjes. Er zijn 
niet zoveel leeftijdsgenoten die 
voor deze vorm van werkervar-
ing kiezen; de meeste doen 
betaald werk of zitten in com-
missies. Ik krijg altijd hele leuke 
reacties als ik vertel dat ik me 
via vrijwilligerswerk inzet voor 
Emma at Work.’

1.3 Vrijwilligers

dEEl 1 
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Regionale samenwerkingsconve-
nanten met scholen, werkgevers, 
en een sociaal investeerder
In de regio Utrecht is een samenwerking-
sverband opgezet met als deelnemers de 
Tempo Team foundation en het UMCU. Het 
Elise Mathilde Fonds is bereid gevonden 
(enkele) plaatsingen van jongeren bij PGGM 
mede te financieren. 

Zeilen met Leef Je Droom
Enkele jongeren van Emma at Work gingen 
mee op zeilreis met schipper Olaf Ooster-
man van Stichting  Leef Je Droom. Deze 
stich-ting heeft als doel chronisch zieke 
jongeren uit  hun wereld van alledag te 
halen en ze hun grenzen te laten verleggen. 
Dit doen ze onder andere door jongeren 
met een levensbeperkende ziekte mee te 
nemen op meerdaagse wedstrijd- of presta-

tietochten.  
PGGM – MIP programma
PGGM startte in 2012 het ‘MIP- (make it 
possible) programma’ met als doel werk-
ervaringsplekken te bieden aan mensen 
die door een beperking een afstand tot de 
arbeidsmarkt hebben. Het streven is om ook 
uitstroom naar een vast dienstverband te 
faciliteren, binnen en buiten de organisatie. 
Emma at Work heeft in het kader van dit 
project jongeren voorgesteld die in 2013 
acht werkervaringsplekken hebben ingevuld. 

1.4 Initiatieven en projecten in 2013

Annabel Bausch, werkzaam via Emma at Work,  
ging mee op zeiltocht met de Stichting Leef Je Droom.
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Website
De website werd  met hulp van pLAN8 (deels 
op vrijwillige basis) vernieuwd met een twit-
terfountain, vermelding van het comité van 
aanbeveling met quotes en beeld en foto’s 
van de consultants.  Het aantal bezoekers van 
de site lag eind 2013 op 14.191 bezoekers 
(waarvan 10.378 unieke). 
 

Social media
In maart 2013 nam Emma at Work het be-
heer van social media geheel over van  
RauwCC die in 2012 een aanzet hiervoor had 
gegeven. Facebook verdubbelde in 2013 

naar 480 volgers. Op de Facebookpagina 
werden vast terugkerende items geïntrodu-
ceerd, zoals de ‘Maandag spreuken dag’, 
de ‘Wacky woensdag’ en de ‘Vrijdagsollici-
tatiedag’. In de decembermaand werd een  
digitale adventskalender ingezet om extra  
volgers te interesseren.  Een speciale  
nieuwsbrief werd ingezet om de contacten 
van Emma at Work hierop te attenderen. 
Het aantal volgers via twitter verhoogde van 
200 naar een kleine 1000. De inspanning om 
contacten via LinkedIn te vergroten werd 
verhoogd, echter de groei was minder groot 
dan die van Facebook en Twitter.  Het social 
media beheer gebeurde in 2013 door het of-
fice management, gesteund door de overige 
teamleden. In 2013 werd er maximaal een uur 
per dag besteed aan Social Media.  Een doel 
voor 2014 is om een scherper social media 
beleid op te stellen en in te richten om de so-
cial media een structureler karakter te geven. 

Anouk schreef zich in 2013 in bij Emma At Work. Ze  

kreeg op 13jarige leeftijd  een incomplete dwarslae-

sie vanwege Myelitis Traversa, een acute ontsteking 

van het ruggenmerg. 

1.5 Marketing en communicatie

Klik op de PLAY button voor het filmpje van Babette Klik op de PLAY button voor het filmpje van Anouk en Renske

dEEl 1 

https://www.facebook.com/photo.php?v=544360405653665&set=vb.144142632342113&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?v=538625439560495&set=vb.144142632342113&type=2&theater


Op Facebook was het boek STUK van Mis (s)
Nederland 2007 Reni de Boer te winnen via 
een like en share actie. Op de foto pr en com-
municatie stagiaire Babette Gabriel en Reni 
de Boer.

Nieuwe filmpjes
In 2013 werd nieuw filmmateriaal opgeno-
men, onder andere bij KPMG en in het Emma 
Kinderziekenhuis/AMC. De regie en het ca-
merawerk werd gesponsord door respec-
tievelijk Petra Maintz van Petra Maintz Editing 
en Huub van Bottenburg van XTRMVideo .

Evenementen
De Okura – Emma at Work award vond 
voor het eerst plaats met als doel de naams-
bekendheid te vergroten en nieuwe werk-
plekken te vinden.  De award is bedoeld 
voor het bedrijf dat het afgelopen jaar heeft 
laten zien dat ze jongeren zoals die van 
Emma at Work optimaal integreren in het 
arbeidsproces. Criteria voor de jury waren 
onder andere de mate van structurele inte-
gratie van de doelgroep in het bedrijf, de 
mate van begeleiding van de jongeren, de 
mate van waardering voor de jongeren voor 
hun bijdrage aan het bedrijfsproces, de mate 
van flexibiliteit en de prognose voor de doel-
groep binnen het bedrijf.
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Klik op de PLAY button 
voor het filmpje van 
Prof. Dr. Heymans

Klik op de PLAY button 
voor de oproep van 

Marita Bruning

Uit de kerstadventkalender: Hi, ik ben 

Ashley. Via Emma at Work heb ik een baan 

gevonden bij de Rabobank Foundation als 

assistent office manager. Via deze weg wil 

ik graag zeggen: Hele fijne feestdagen met 

alle mensen om je heen die je lief zijn en ook 

wil ik iedereen een heel mooi, succesvol en 

positief jaar toewensen. Keep on smiling! 

Merry Christmas and a happy 2014!!

https://www.youtube.com/watch?v=H8C64MIjMD4
https://www.youtube.com/watch?v=BWx3siwB2tU
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De eerste Okura - Emma at Work Award 
werd uitgereikt door Hugo Heymans en  
Freek de Jonge aan Sebastian Brockmann 
van Fruitful Office. De award genereerde 
nieuwe contacten en verstevigde bestaande 
contacten en dit alles leidde tot nieuwe werk-
plekken zoals bij Cargill, Albert Heijn en Dura 
Vermeer. Daarnaast werd de deur opengezet 
naar de Gemeente Amsterdam via wethouder 
Andrée van Es die een presentatie gaf.  Hotel 
Okura (tevens sponsor en general manager 
Emmy Stoel heeft zitting in het Comité van 
aanbeveling) was tevreden en is voornemens 
de award jaarlijks te hosten.

Campagne werven  
vakantiekrachten
In mei werd een poster- en ansichtkaarten-
campagne gestart om jongeren te attenderen 
op vakantiewerk en n.a.v. deze campagne 
werden de banden met onderwijsinstellingen 
verstevigd. Alle ingeschreven jongeren ont-
vingen een ansichtkaart met oproep en de 
kaarten werden ook verspreid via enkele 
patiëntenverenigingen.

Met hulp van de 
Start Foundation 
werd een persbe-
richt opgesteld en 
verspreid in de re-
gio Rotterdam over 
Lauran, studente 
HBO Chemie, die 
via Emma at Work 
aan de slag ging in 
een vakantiebaan 
als receptioniste bij waterbouwer Van Oord. 

Ambassadeurs en comité van  
aanbeveling 
Ambassadeurs van Emma at Work zijn Prof. 
dr. Hugo Heymans, voormalig directeur van 
het Emma Kinderziekenhuis/AMC, Alex Weg-
man die werkervaring opdeed via Emma at 
Work en Marije Smits, paralympisch sporter. 
In 2013 werd een comité van aanbevelingen 
in het leven geroepen met onder andere Bas-
tiaan Ragas, Maureen du Toit, Marc de Hond, 
Emmy Stoel (Okura) en Hans van Goudoever, 
directeur Emma Kinderziekenhuis/AMC). 

dEEl 1 
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Marc de Hond, tv-presentator, 

schrijver en speler in het Ned-

erlands rolstoelbasketbalteam: 

‘In 2002 liep ik een dwarslaesie 
op. Mijn leven stond even stil 
en ik moest leren leven met een 
beperking. Het is mij gelukt te 
accepteren wat ik niet meer kan, 
en me vooral bezig te houden 
met wat ik nog wel kan. Vervol-
gens kwamen er weer mooie 
uitdagingen op mijn pad. Emma 
at Work kan jongeren met een 
chronische ziekte of lichamelijke 
beperking daarbij helpen.’

Prof. Dr. J.B. van Goudoever, 

hoofd Emma Kinderziekenhuis 

AMC: ‘Emma at Work vormt 
voor chronisch zieke en licha-
melijk beperkte jongeren de 
brug tussen de medische en 

de ‘gezonde’ wereld en zorgt 
ervoor dat chronisch zieke jon-
geren ‘gewoon’ mee kunnen 
doen. De missie van Emma at 
Work wordt niet alleen gedra-
gen door mij en mijn collega’s 
in het Emma Kinderziekenhuis 
AMC, maar ook door mijn col-
lega’s van de andere academis-
che ziekenhuizen. In 2011 werd 
in gezamenlijkheid besloten het 
initiatief van Emma at Work daar 
waar mogelijk te steunen. Uit-
breiding vond dan ook al plaats 
naar onder andere het Wilhelmi-
na Kinderziekenhuis UMC.’

Alex Wegman, jongere en am-

bassadeur van Emma at Work: 
‘Na amputatie van mijn arm en 
acht maanden chemo moest ik 
mijn plannen voor de toekomst 

bijstellen. Mijn grote voorbeeld 
werd Rick Allen, de eenarmige 
drummer van Def Leppard. Ik 
besloot te gaan sparen voor 
een elektronisch drumstel en via 
Emma at Work kwam ik terecht 
bij pLAN8 in Hoofddorp. Een-
maal mijn drumstel bij elkaar 
verdiend zette ik filmpjes op 
YouTube als ‘OneArmed’. Ik 
wilde de wereld laten zien dat 
opgeven geen optie is. En eind 
2010 kreeg ik de kans om aan de 
Music Academy in Haarlem au-
ditie te doen voor de opleiding 
‘E-musician’. Ik werd aangeno- 
men! Mijn droom? Een carrière 
als succesvolle producent en 
professionele muzikant. Opge-
ven is geen optie! En die bood-
schap draag ik graag uit als am-
bassadeur van Emma at Work.’

ENKELE VAN ONZE AMBASSADEURS



‘Vrienden van Emma at Work’  
programma
Om structurele donateurs te werven voor 
het ‘Vrienden van Emma at Work’ program-
ma werd een digitale oproep verzonden 
met quote van een sponsor en oproep van 
ambassadeur Hugo Heymans. Deze email-
ing leverde helaas tot op heden geen nieu-
we donateurs op. 

Vriendenloterij 
Vanaf juli kan men meespelen voor Emma 
at Work. Een emailing naar alle contacten 
leverde weinig tot geen extra spelers op. 
Eind 2013 spelen 10 personen mee met de 
Vriendenloterij voor Emma at Work. Doel in 
2014 is dit aantal te verhogen.

Rotary Clubs
Om donateurs te werven werd een mai-
ling uitgestuurd naar ruim 20 Rotaryclubs. 
Het resulteerde in tien reacties en drie uit-
nodigingen voor presentaties bij clubs. Als 
gevolg hiervan is Emma at Work medio 
2014 begunstigde van een filmproject van 
Rotaryclub Alexander, vooralsnog de enige 
activiteit die de mailing heeft opgeleverd.

Nieuwsberichten Emma at Work
In 2013 werd vier maal een digitaal  
(nieuws)bericht verzonden naar de relaties 
van Emma at Work. Dit betrof een nieuws-
brief met Zomernieuws, een oproep voor 
het Vrienden van Emma at Work program-
ma, een oproep voor meespelen met de 
Vriendenloterij en attentie voor de digi-
tale adventskalender. Daarnaast werd twee 
maal een nieuwsbrief in de regio Rotterdam 
selectief verspreid. 

Publiciteit
Publicaties over Emma at Work  verschenen 
in 2013 in verschillende (landelijke) media. 
Ook een aantal werkgevers schonken aan-
dacht aan Emma at Work via hun eigen me-
dia.
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Telegraaf van 13 februari 2013 UMCU Krant Manou in Intens Magazine

Klik op PLAY voor het filmpje van Prof. Dr. Heymans
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https://www.youtube.com/watch?v=HMEBLm6e4MM
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IN DE MEDIA
Landelijk/regionaal print:

Telegraaf
De Echo

Media klanten:

UMC Krant
Status AMC
Cacao Pers
Joulz
Dichterbij
Havenflits
www.fruitfuloffice.nl
www.specialarts.nl
intranet AMC
Nieuwsbrief DWI jongerenloket

Patientenbladen:

de Ketting
Sinus
Attent Ouders en Kinderen met 
Kanker
www.dwarslaesie.nl

Overig:

S-Magazine (Start Foundation)

Intens Magazine
Unlimited Magazine uitgave 
September
Unlimited Magazine uitgave 
oktober
Unlimited Magazine uitgave 
november
Unlimited Magazine uitgave 
December

In Intens Magazine vertelt 

Manou van Emma at Work 

hoe het is om op jonge leeftijd 

reuma te krijgen en hoe ze daar 

mee omgaat.

RTV:

AT5
Werken FM
Radio FunX
RTV Rijnmond
RTV Alblasserwaard
RTV Utrecht

Judy wordt geïnterviewd door 
RTV Utrecht. Helaas wordt het 
interview uiteindelijk niet uitge-
zonden.

Digitale media

www.oram.nl
www.citysite.nl
www.hetnieuwsin.nl
www.dichtbij.nl
www.drimble.nl
www.mvo.nl
www.ziezon.nl
www.onbeperkthaags.nl
www.werkcaferotterdam.nl
www.ondernamen.nl
www.010-magazine.nl
www.hoezoanders.nl
www.stadgenoot.nl
www.vba-almere.nl

Unlimited nr 9Artikel in Team Unlimited
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Support Magazine nr 10

Magazine Kinderverpleegkunde

Magazine Start Foundation nr 4

Attent, zomer 2013 Lef Magazine nr 4

Reuma Magazine

Sinus nr 6 De KettingJoulz nr 4

dEEl 1 



Emma at Work werd in 2013 gesteund door 
sponsors waaronder VSB Fonds, Rabobank 
Foundation, Stichting DOEN en enkele  
deelnemers aan het ‘Vrienden van Emma at 
Work programma’ dat voorziet in structurele 
steun op jaarbasis.  Ook Start Foundation 
steunde Emma at Work, met een specifieke 
financiële ondersteuning voor uitbreiding in 
de regio Rotterdam en op het gebied van 
externe communicatie. Het Havengildedi-
ner, georganiseerd door Havenbedrijf Am-
sterdam, kwam dit jaar opnieuw ten goede 
aan Emma at Work. Hugo Heymans nam een 
cheque ter waarde van 45.000 euro in ont-
vangst van directeur Dertje Meijer.

Daarom steunen wij Emma at Work
Forest Laboratories maakt onder andere 
medicijnen voor Cystic Fybrosis. Roberto 

Jongejan, directeur Noord Europa: ‘Wij 
steunen het werk van Emma at Work want 
we vinden het belang-
rijk dat jongeren die op-
groeien met een chro-
nische ziekte zoals Cystic 
Fybrosis de kans krijgen 
aan het werk te gaan. 
Behalve via werkplek-
ken, steunen we Emma 

at Work structureel door participatie in het 
‘Vrienden van Emma at Work’ programma. 
Zo kan Emma at Work ook in de toekomst 
het verschil blijven maken voor jonge mensen 
die chronisch ziek zijn of lichamelijk beperkt.’

Er waren ook spontane acties, zoals die van 
Luna en Quinten die geld ophaalden voor 
Emma at Work met zelf gemaakte spulletjes 
en cup cakes. Ze haalden maar liefst 462 euro 
en 19 cent op.  

Jaarverslag 2013 - Emma At Work - 23
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1.6 Sponsoring en subsidiering

Hugo Heymans en Dertje Meijer, directeur van Havenbedrijf Amsterdam

Marlies van Hilten neemt de cheque in ontvangst

De Rabobank Foundation: 
donateur en werkgever 
De Rabobank Foundation steunt Emma 

at Work sinds 2009. Ashley Mac-Intosh 

(25) ís via een baan als gastvrouw voor de 

Rabobank op de Floriade aan haar baan 

als administratief medewerker bij de Ra-

bobank Foundation gekomen. Ashley: 

‘Via Emma at Work en goede gesprekken 

met mijn werkgever weten ze op kantoor 

dat ik af en toe moet rusten en dat ik 

veel medicatie slik. Ook is bekend wie in 

geval van nood moet worden gebeld. Zo 

word ik, ondanks mijn beperking, gezien 

als gewaardeerde arbeidskracht en niet, 

zoals soms wel eens gebeurt, behandeld 

als een kind vanwege mijn ziekte’. 
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Deel 2: Over       Emma At Work



Tegenwoordig valt er dankzij het succes van 
de medische wetenschap steeds beter te 
leven met een chronische ziekte of lichame-
lijk beperking. Dit betekent ook dat steeds 
meer kinderen met een chronische ziekte 
volwassen worden en hun eigen plek in de 
maatschappij moeten zien te verwerven. 
Als je jeugd bepaald wordt door ziek zijn en 
leren leven met fysieke beperkingen blijkt dat 
maatschappelijke integratie op latere leeftijd 
moeilijk is. Dat komt met name omdat deze 
jongeren werkervaring missen om te partici-
peren op de arbeidsmarkt, terwijl ze soms 

een uitstekende opleiding hebben gevolgd. 
Gevolg is dat deze jongeren op latere leeftijd 
(financieel) afhankelijk worden van anderen 
en daardoor geen kans krijgen een zelfstan-
dig leven op te bouwen. Dit alles vormt de 
basis voor Emma at Work. Stichting Emma 
at Work werd in 2005 opgericht in het Emma 
Kinderziekenhuis/AMC. 
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MET EEN DWARSLAESIE DE BOUW IN
Reda Haouam: ‘Ik heb een dwarslaesie opgelo-

pen na een duik in Marokko. Na mijn ongeluk 

heb ik mijn HBO opleiding logistiek gehaald en 

ging ik op zoek naar een baan. Ik wilde graag in 
de logistiek werken maar wist niet of dit kon om-
dat ik in een rolstoel zit. Emma at Work regelde 
een gesprek voor mij bij Dura Vermeer. Ik had to-
taal geen ervaring in de bouw en vroeg me af of 
het met mijn dwarslaesie in deze business wel zou 
lukken. Het gesprek verliep heel goed en ik kreeg 
ter plekke een traineeship voor een jaar aange-
boden. als trainee logistiek doe ik nu onderzoek 
naar de mogelijkheden tot verbetering binnen de 
logistieke component van binnenstedelijke bouw- 
en wegenbouwprojecten. Een collega zegt wel 
eens: ‘Geluk zit ‘m niet in je benen’. Daar sluit ik 

me helemaal bij aan. Geluk zit in je brein, in je 
hoofd en in je persoonlijkheid. En dat gevoel is 
precies wat de mensen van Emma at Work over-
brengen als ze jongeren helpen.’

Deel 2: Over       Emma At Work
2.1 De aanleiding
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Gewoon even niets... 
of toch wel?
Als om 6.30 uur de wekker afloopt, wil ik me 

eigenlijk nog even omdraaien. Nog even blij-

ven liggen, misschien zelfs even ‘ziek’ zijn…

Gewoon niets hoeven. Dat lijkt me soms zo 

heerlijk. Dan realiseer ik me weer dat ik ei-

genlijk in een heel luxe positie verkeer. Ik heb 
een doel om op te staan. Ik ga naar mijn werk. 
Ik ga bij Emma at Work jongeren met een chro-
nische ziekte of handicap bemiddelen naar een 
baan. Ik hoor erbij, ik doe mee. Voor veel jonger-
en met een chronische ziekte is dat echter niet 
zo gewoon. Ze hebben tijdens hun leven vaak 
in het ziekenhuis gelegen of tijd in wachtka-
mers van dokters doorgebracht. Best lastig om 
dan een mooi cv op te bouwen en werkervaring 
op te doen. De groep aankomende Wajongge-
rechtigden groeit, over een aantal jaar zijn het 
er 300.000. Zij staan vaak langs de kant. Ze wil-
len wel een baan, maar wat moeten ze zeggen: 
‘Sorry, maar op maandag, woensdag en vrijdag 
moet ik naar de dialyse en soms ben ik ziek, want 
mijn nieren doen het niet meer?’ Zeg eens eer-
lijk. Zou u zo’n jongere aannemen in uw bedrijf?’ 
Negen van de tien keer doet u het waarschijnlijk 
niet. Het is misschien wel lastig om iemand met 
een rolstoel aan te nemen. U gaat liever voor die 
vitale jongere, die zelden ziek is en die gerust – 
ambitieus als hij of zij is – tot in de late uurtjes 
doorgaat. Jammer. Heel jammer. Want ik kan u 
één ding verzekeren: jongeren met een chroni-
sche ziekte zijn de meest gemotiveerde mensen 
die ik ken. Ze hebben vaak een prima opleiding 
en als er één ding is dat ze niet ambiëren is thuis 
te blijven zitten op de bank. Het zijn knokkers, 

doorzetters, omdat ze dat al hun hele leven moe-
ten, en ze willen zich dolgraag voorbereiden op 
een gewone werkende toekomst. Dat enthou-
siasme slaat vaak over op andere medewer-
kers. En het geeft werkgevers zelf een enorme 
voldoening als ze zien dat ze iemand weer zin 
in het leven geven. Natuurlijk zijn jongeren met 
een chronische ziekte af en toe ziek. Maar om-
dat ze via Emma at Work werken, is dat niet zo’n 
heel groot probleem voor uw bedrijf. Geef deze  
jongeren dus een kans om ’s morgens, als ze wak-
ker worden, een doel te hebben. Net als u en ik.  
Marja Witteman, consultant Emma at Work

Lezerscolumn Metronieuws:
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Jonge mensen in de leeftijd van 15 tot 29 
jaar met een chronische ziekte of lichamelijke 
beperking helpen aan een bijbaan, vakantie-
baan of vaste baan zodat ze werkervaring op 
kunnen doen en daardoor meer kansen ma-
ken op de arbeidsmarkt.  

2.2 Doelstelling
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Wat houdt de participatiewet in?

2.3 De kenmerken

De succesfactor van Emma at Work is de pas-
sie en bevlogenheid van de medewerkers 
en een uitgebreide kennis en begeleiding 
van de jongere en ook van de werkgever. De 
kracht van Emma at Work uit zich in de vol-
gende kenmerken:

• Emma at Work heeft de uitstraling van 
een ‘gewone uitzendformule’, dit is conform 
het motto van Emma at Work ‘Gewoon werk-
en’
• Emma at Work biedt bedrijven de mo-
gelijkheid hun MVO-beleid invulling te geven
• Emma at Work biedt bedrijven de kans 
een voorschot te nemen op de Participa-
tiewet die 1 januari 2015 van kracht gaat
• De preventieve rol van Emma at Work is 
essentieel; Emma at Work probeert jongeren 
zo vroeg mogelijk ‘gewoon’ te platen partici-
peren in het arbeidsproces
• Alle academische ziekenhuizen onder-
steunen de doelstelling van Emma at Work 

• Garantie voor kwaliteit en continuïteit 
door ondersteuning van het Academische 
Kinderziekenhuis in de betreffende regio 
(toegang tot medisch circuit) en Faber (ver-
loning en bedrijf met ISO certificering)
• Emma at Work biedt werk bij interes-
sante en leuk bedrijven en organisaties (ABN 
AMRO bank, Joulz, AMC, Havenbedrijf Am-
sterdam, UMCU, Okura, Medux, Van Oord, 
etc)
• Emma at Work heeft betrokken me-
dewerkers met een no nonsens aanpak
• Alle betrokkenen van Emma at Work heb-
ben gezamenlijk een groot netwerk
• Emma at Work biedt een platform voor 
jongeren onder elkaar
• Emma at Work biedt bedrijven onder-
linge netwerkmogelijkheden

Met de Participatiewet wil het 

kabinet bereiken dat jongge-

handicapten die kúnnen werk-

en, aan het werk gaan (par-

ticiperen). De Tweede Kamer 

heeft de wet op 20 februari 

2014 aangenomen. De wet 

gaat in op 1 januari 2015.     

• Mensen die na 1 januari 

2015 Wajong aanvragen, kun-

nen alleen nog Wajong krijgen 

als zij al vanaf jonge leeftijd 

een handicap of ziekte heb-

ben, en nooit meer kunnen 

werken.

• Jonggehandicapten die 

wel mogelijkheden hebben 

om te werken, kunnen bij de 

gemeente vragen om hulp 

bij het zoeken en houden van 

werk en/of om een bijstands-

uitkering.

• Mensen die al op 1 januari 

2015 Wajong hadden, houden 

hun recht op Wajong en blij-

ven bij UWV. Wel beoordeelt 

het UWV opnieuw of zij mo-

gelijkheden hebben om te 

werken.

• Er kunnen geen nieuwe 

mensen instromen in de 

Wet sociale werkvoorzie-

ning (Wsw). Mensen die niet 

zonder hulp kunnen werken, 

kunnen bij de gemeente om 

hulp vragen.

dEEl 2
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2.4 De organisatie en de werkwijze 

De dagelijkse leiding ligt bij de directeur, 
per regio is een consultant verantwoordelijk. 
Daarnaast is er ondersteuning op het gebied 
van administratie, office management en pr, 
marketing en communicatie. Het hoofdkan-
toor van Emma at Work is in Amsterdam en 
wordt gefaciliteerd door het AMC. 

De werkwijze
De werkwijze van Emma at Work bestaat uit 
een intake gesprek naar aanleiding van een  
inschrijving. De jongere is hierbij het uitgangs- 
punt en er wordt bekeken wat de (fysieke) 
mogelijkheden, ambities en interesses zijn. 
Eventueel vindt overleg met de behandelend 
arts plaats om de intake compleet te maken. 
Vervolgens gaat Emma at Work, zo veel mo-
gelijk samen met de jongere, op zoek naar 
een passende baan. Emma at Work helpt in-
dien nodig bij het maken van het CV en de 
sollicitatiebrief. Eventueel gaat de consultant 
mee op het eerste gesprek en de werkge-
ver weet aan de hand van een profiel van de 

jongere wat hij of zij van haar werknemer kan 
verwachten. Insteek is dat de jongeren zelf-
standig op de werkvloer kan functioneren.  
Indien aanpassingen van de werkplek 
wenselijk zijn kan Emma at Work bij de re-
alisatie hiervan een adviserende rol spelen. 
De consultant van Emma at Work houdt ge-
durende de plaatsing contact met de jongere 
en de leidinggevende en kan als het nodig is 
zorgdragen voor job coaching en doorverwij-
zen naar andere instanties.

Klik op PLAY voor het filmpje van Marita

https://www.youtube.com/watch?v=AqKOA8b8IvI
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2.5 Het financiële beleid en inkomsten 

Berekeningen laten zien dat bemiddelen van 
deze doelgroep naar arbeid onvoldoende 
rendeert vanuit een commercieel perspectief. 
Genoemde werkwijze, vooral vanwege de 
uitgebreide begeleiding van de jongere en 
het maatwerk dat bij de matching komt kij-
ken, is zeer arbeidsintensief en dit uit zich in 
de relatief hoge kosten van de plaatsing per 
jongere. Het is de ambitie van Emma at Work 
om aan de ene kant de kosten per plaatsing 
te laten dalen en aan de andere kant werk-
gevers een grotere bijdrage te laten betalen 
voor het maatwerk dat geleverd wordt. Naar-
mate de werkgevers inzien dat jonge mensen 
zeer waardevol kunnen zijn in het bedrijf, zal 
de bereidheid om voor deze arbeidsbemid-
deling te betalen, groeien. Dit is echter een 
proces van de lange adem, waarbij ook de 
economische situatie in ons land en de so-
ciale wetgeving een rol spelen. Overigens is 
het ook naar de toekomst toe niet reëel de 
volledige kosten van deze bemiddeling bij 
de werkgever neer te leggen. 

Een plaatsing kost Emma at Work op dit 
moment ongeveer 2.500 euro. De opbreng-
sten zitten echter niet alleen aan de kant van 
productiviteit en waarde voor de werkgever, 
maar ook op het gebied van kostenbespa-
ring in uitkeringen en minder zorgkosten.  
Vanuit een maatschappelijk oogpunt is het 
wel degelijk renderend, aangezien een plaat-
sing minimaal 5.000 (tot 17.000) euro aan so-
ciaal rendement (TNO 2009) oplevert.

De weg die Emma at Work heeft gekozen 
het voor deze jongeren toch mogelijk te ma-
ken is het hanteren van een zogenaamd hy-
bride verdienmodel. Een deel van de meer-
waarde van Emma at Work zit aan de kant 
van de werkgevers en een ander deel zit in 
maatschappelijke opbrengsten wat ons alle-
maal aangaat. In dit model streven we naar 
een verhouding van 50% inkomsten uit de 
markt en 50% inkomsten uit sponsoring en 
donaties. 

De benodigde middelen voor Emma at 

Work zijn te verdelen in drie categorieën:

1. Inkomsten uit exploitatie (Emma at Work 
vraagt een bijdrage voor haar dienstverle-
ning, deze wordt per opdracht overeenge-
komen met de opdrachtgever).
2. Sponsoring in natura om de bedrijfsvoe-
ring te kunnen realiseren, zoals huisvesting 
om niet.
3. Substantiële subsidiering door derden. 
Voortgaande sponsoring is noodzakelijk om 
de continuïteit te kunnen waarborgen. 

Emma at Work heeft het boekjaar 2013 met 
een negatief resultaat van 15.981 euro afge-
sloten. 

dEEl 2
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2.6  Doelstellingen en prioriteiten in 2013

Plaatsingen
Doel 150, daadwerkelijk 151

regio 1 – Noord Holland  79 plaatsingen (doelstelling 60)

regio 2 – Zuid Holland   39 plaatsingen (doelstelling 50)

regio 3 – Utrecht  33 plaatsingen (doelstelling 40)

Aanmeldingen
Doel 300, daadwerkelijk 263

Regio 1 – 79

Regio 2 – 71

Regio 3 – 52

29 inschrijvingen vielen buiten de focus-regio en 32 kandidaten werden afgewezen omdat ze 
niet in de doelgroep vallen.

Vergroten inkomsten
Doel is  het vergroten eigen inkomsten uit plaatsingen van 15 naar 25% (en hierdoor 
minder fondsafhankelijk te worden).  In 2013 was het budget 442.941. Op basis hiervan is de 
procentuele verdeling van de inkomsten (vooralsnog 1% onder budget):
uitzendomzet   17% 
fondsen en donaties  83% 
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Het ‘commerciëler’ werken werd in 2013 in 
gang gezet. De werving en selectie-opbreng-
sten stegen van  12.000 naar ruim 42.000 
euro. De opbrengsten per plaatsing stegen 
van 291 euro in 2012 naar 460 euro in 2013. 

In het kader van inkomsten op basis van rein-
tegratiegelden gebeurde er weinig  in 2013. 
Gesprekken met USG Restart en zij op hun 
beurt weer met UWV gaan moeizaam en 
langzaam. 
 

In 2014 wordt ingezoomed op het wajon-
geren bestand en nagaan welke subsidie mo-
gelijkheden er nog zijn. De mobiliteitsbonus 
(premiekorting) wajongeren die door Tempo 
Team/Faber t.b.v. Emma at Work wordt geïn-
casseerd was in 2013 4.172 euro.  
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Arbeidsbemiddeling
• 200 plaatsingen (83 Adam, 64 Rdam, 53 Utrecht)
• Aandacht naar werving jongeren 
• Zakelijk netwerk uitbouwen, gebruik maken van politieke klimaat/participatiewet
• Gemeenten  
• Kwalitatieve doelen uitwerken (soort plaatsingen)
• 25% inkomsten uit arbeidsbemiddeling

Fondswerving
• Benodigde fondsen werven om gat 2014/2015 te dichten
• Enkele nieuwe grote fondsen benaderen 
• Structurele inkomsten tbv continuïteit na 2015 (visie/propositie fondswerving incl.  
 concreet opstart donateursprogramma)

Marketing communicatie
• Uitbouw social media
• Landelijk bekende ambassadeur
• Nieuw logo en look/feel communicatiemiddelen
• DTP-er werven tbv communicatiemiddelen en restyling jaarverslag 

Vrijwilligersproject
• Stabiele afdeling met 20 vrijwilligers einde 2014 
• Ingeregeld en ingebed – overzicht, training, intervisie, themabijeenkomsten, 
 jaarbijeenkomst
• Opvolger rol van coördinator

   

2.7 Doelen en prioriteiten 2014
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BALANS PER 31 DECEMBER 2013
Voor verwerking van het exploitatiesaldo

ACTIVA

Deel 3:
De jaarrekening

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

31-12-2013 31-12-2012

€ €

VLOTTENDE ACTIVA [1]

Belastingen en sociale premies 31.859 32.500

Overige vorderingen en overlopende activa 43.361 21.346

Liquide middelen 91.239 115.495

Totaal vlottende activa 166.459 169.341

TOTAAL ACTIVA 166.459 169.341
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BALANS PER 31 DECEMBER 2013
Voor verwerking van het exploitatiesaldo

PASSIVA

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

Amsterdam, 16 september 2014

Voorzitter       Penningmeester

De heer M.A. Benninga      De heer V.G. Bloem
w.g.       w.g.

Statutair directeur

Mevrouw M. van Hilten
w.g.

31-12-2013 31-12-2012
€ €

STICHTINGSVERMOGEN [2]

Stichtingsvermogen 111.523 136.477

Exploitatiesaldo boekjaar (15.981) (24.954)

Totaal stichtingsvermogen 95.542 111.523

KORTLOPENDE SCHULDEN EN  
OVERLOPENDE PASSIVA [3]

Crediteuren 25.587 10.844

Belastingen en sociale premies 5.768 4.623

Overige schulden en overlopende passiva 39.562 42.351

70.917 57.818

TOTAAL PASSIVA 166.459 169.341
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013

[..]  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.

Amsterdam, 16 september 2014

Voorzitter       Penningmeester

De heer M.A. Benninga      De heer V.G. Bloem
w.g.       w.g.

Statutair directeur

Mevrouw M. van Hilten
w.g.

2013 2012

€ €

BATEN [4]

Opbrengsten uit arbeidsbemiddeling 69.484 44.341

Baten uit eigen fondsenwerving 344.861 262.630

Som der baten 414.345 306.971

LASTEN [5]

Kosten arbeidsbemiddeling - 4.919

Personeelskosten 288.330 201.194

Kantoorkosten 11.797 7.913

Voorlichting-/ en publiciteitskosten 33.755 30.820

Algemene kosten 96.280 88.247

Financiële baten en lasten 164 (1.168)

430.326 331.925

ExPLOITATIESALDO NA BELASTINGEN (15.981) (24.954)

dEEl 3



2013 2012

KASSTROOM UIT OPERATIONELE 
ACTIVITEITEN

Ontvangsten 392.971 335.339

Betalingen 417.064 355.971

Kasstroom uit bedrijfsoperaties (24.093) (20.632)

Ontvangen interest - 1.320

Betaalde interest (164) (152)

(164) 1.168

Kasstroom uit operationele activiteiten (24.257) (19.464)

KASSTROOM UIT INVESTERINGS- 
ACTIVITEITEN

Investeringen in materiële vaste activa - -

Investeringen in overige financiële vaste activa (-) (-)

Desinvesteringen in materiële vaste activa - -

Desinvesteringen in overige financiële vaste 
activa

- -

Kasstroom uit investeringsactiviteiten (-) (-)

KASSTROOM UIT FINANCIERINGS- 
ACTIVITEITEN

Ontvangst uit langlopende schulden - -

Aflossing langlopende schulden (-) (-)

Kasstroom uit financierings¬activiteiten - -

Nettokasstroom (24.257) (19.464)

Koers- en omrekenings¬verschillen op geldmid-
delen

- -

TOENAME/(AFNAME) GELDMIDDELEN (24.257) (19.464)

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:

Stand per 1 januari 115.495 134.959

Mutatie boekjaar (24.257) (19.464)

STAND PER 31 DECEMBER 91.238 115.495
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KASSTROOMOVERZICHT OVER 2013
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ALGEMEEN

De jaarrekening is opgesteld conform Richt-
lijn 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 
€ 95.542. 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

dEEl 3



Jaarverslag 2013 - Emma At Work - 39

dEEl 3

STAAT VAN BATEN  
EN LASTEN

Resultaatbepaling
De baten en lasten zijn toegerekend aan de 
periode waarop deze betrekking hebben, 
uitgaande van de historische kosten. Eigen 
opbrengsten worden verantwoord in het 
verslagjaar waarin de diensten en goederen 
zijn geleverd. Verliezen worden verantwoord 
op het moment dat deze voorzienbaar zijn. 
Structurele giften worden verantwoord in het 
jaar waarin ze zijn toegezegd. Overige niet 
structurele giften worden verantwoord in het 
jaar waarin ze daadwerkelijk zijn ontvangen.

Netto-omzet
Onder netto-omzet wordt verstaan de op-
brengst uit levering van goederen en dien-
sten 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 
waardering en toegerekend aan het verslag-
jaar waarop zij betrekking hebben. (Voorzien-
bare) 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 opne-
men van voorzieningen.

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 gemiddel-
de 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 kasstroom uit financieringsactiviteiten. De 
verkrijgingsprijs van de verworven groeps-
maatschappij 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. 
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TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

 [1] VLOTTENDE ACTIVA

Belastingen en premies sociale verzekeringen 31-12-2013 31-12-2012
€ €

Omzetbelasting 2013 9.619 -

Omzetbelasting 2012 89 10.349

Omzetbelasting 2011 22.151 22.151

31.859 32.500

Overige vorderingen en overlopende activa

Debiteuren 13.049 6.204

Nog te factureren omzet 11.838 814

Nog te ontvangen marge Tempoteam 10.557 10.314

Nog te ontvangen Haven bedrijven 2.100 -

Nog te ontvangen ziekengelduitkering - 1.741

Nog te ontvangen interestbaten 1.188 1.177

Overige overlopende activa 4.629 1.096

43.361 21.346

Liquide middelen

Rabobank .984 RC 41.043 43.476

Rabobank .903 Deposito 50.196 72.019

91.239 115.495

De liquiditeiten staan ter vrije beschikking
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TOELICHTING OP DE BALANS (vervolg)

PASSIVA

[2]    STICHTINGSVERMOGEN

31-12-2013 31-12-2012

€ €

Stand per 1 januari 111.523 136.477

Exploitatiesaldo (15.981) (24.954)

STAND PER 31 DECEMBER 95.542 111.523

[3] KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLO-
PENDE PASSIVA

31-12-2013 31-12-2012

Crediteuren € €

Crediteur AMC 18.058 1.505

Crediteuren 7.529 9.339

25.587 10.844

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonbelasting december 5.768 4.623

Overige schulden en overlopende passiva

Nog te ontvangen facturen AMC (personele en 
materiële lasten)

15.352 15.173

Reservering vakantiegeld 6.717 4.469

Nog te betalen advieskosten 7.350 20.360

Nog te betalen accountantskosten 3.000 -

Nog te betalen declaraties 532 1.321

Nog te betalen huurkosten 1.335 450

Nog te betalen bankkosten 46 42

Nog te betalen kosten overige 5.230 536

39.562 42.351

Het exploitatiesaldo over 2013 is ten laste gebracht van het stichtingsvermogen.
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[4] BATEN

2013 2012

Opbrengsten € €

Ontvangen marge uitzenden/detacheren 23.976 20.669

Opbrengsten werving en selectie 39.690 18.238

Opbrengsten reintegratietrajecten/jobcoaching 5.378 4.794

Overige opbrengsten 440 640

69.484 44.341

Baten uit eigen fondsenwerving      

Donatie Haven Amsterdam / bedrijven 48.470 43.800

Donatie Stichting Doen 40.000 58.530

Donatie VSBfonds 37.500 75.000

Donatie Rabobank Foundation 25.000 50.000

Donatie Stichting Consent 10.000 10.000

Donatie Forest Laboratories Nederland BV 2.500 2.500

Donatie Stichting Start Foundation 80.000 -

Donatie Stichting Instituut GAK 29.500 -

Donatie Tempo Team Foundation 10.500 -

Donatie Rotary Sloterdijk 8.125 -

Donatie Stichting Elise Mathilde Fonds 7.500 -

Donatie Van Oord 5.000 -

Donatie Ketel 3.000 -

Donatie Stichting Mara 1.500 -

Donatie Rotaract 1.000 -

Donatie Wierda 1.000 -

Donatie PGGM 826 -

Donatie Luna Beau 462 -

Opbrengst loten 353 -

Donatie Chocolaterie BonBoni 125 -

Donatie diverse donateurs 32.500

Donatie Rabobank Foundation Klantenfonds - 15.000

Donatie Bouwfonds REIM - 3.000

Donatie Stichting Courbet - 300

Donatie Stichting Madurodam - 2.500

Donatie Vermaat Invest - 500

Donatie Stichting Aviom - 1.500

344.861 262.630

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013 (vervolg)

[5] LASTEN

2013 2012

Personeelskosten € €

Lonen en salarissen incl. sociale lasten /  
pensioenen

198.457 122.245

Inhuur personeel AMC 61.213 59.987

Inhuur personeel derden 14.168 -

Uitzendkrachten / flex medewerkers 413 8.265

Autokosten (brandstof, parkeren en belasting) 4.838 2.685

Reis-/ en verblijfskosten 170 2.180

Wervingskosten vrijwilligers 6.930 -

Vrijwilligers organisatie 438 705

Overige personeelskosten 1.703 5.127

288.330 201.194

De stichting had 2013 3,8 fte medewerkers in loondienst. (2012: 2,6 fte). De overige medewerkers zijn aan 
de stichting verbonden als freelancer, vrijwilliger en een (door het AMC) gedetacheerde medewerker.
De hiermee samenhangende kosten worden door het AMC aan de stichting doorbelast en zijn verantwoord 
onder de personeelskosten. 
In 2013 was één directeur tegen vergoeding werkzaam voor de stichting, deze kosten zijn verantwoord 
onder de algemene kosten.

2013 2012

Overige kosten € €

Kantoorkosten

Huurkosten 5.118 900

Automatiseringskosten 3.417 3.432

Telefoonkosten 2.253 3.421

Overige kantoorkosten 1.009 160

11.797 7.913

Voorlichting-/ en publiciteitskosten

Marketing ontwerp/ontwikkelkosten 9.870 5.602

Public relations 11.585 6.321

Social media 4.920 11.882

Websitekosten 2.460 2.170

Evenementskosten 4.920 4.750

Advertentiekosten - 95

33.755 30.820
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2013 2012

Overige kosten (vervolg) € €

Algemene kosten en advies

Directie 92.140 84.660

Verzekeringen 620 3.196

Contributies en abonnementen 520 112

Kosten beheer en administratie 3.000 (1.497)

Overige algemene kosten - 1.776

96.280 88.247

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013 (vervolg)

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 verzorgd door de Interne Audit Service (IAS) van het AMC. De door de IAS gemaakte kosten worden 
niet doorbelast aan de stichting.
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BIJLAGE
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013 VERSUS BEGROTING
 

2014 2013 2013 2012

begroting begroting exploitatie exploitatie

Baten € € € €

Opbrengsten uit arbeidsbemiddeling 107.000 82.830 69.484 44.341

Baten uit eigen fondsenwerving 423.048 360.775 344.861 262.630

SOM DER BATEN 530.048 443.605 414.345 306.971

Lasten 

Kosten arbeidsbemiddeling - - - 4.919

Personeelskosten 363.103* 279.361 288.330 201.194

Kantoorkosten 8.900 9.400 11.797 7.913

Voorlichting-/ en publiciteitskosten 36.200 40.500 33.755 30.820

Algemene kosten 116.680 113.680 96.280 88.247

Financiële baten en lasten - - 164 (1.168)

529.883 442.941 430.326 331.925

ExPLOITATIESALDO NA BELASTINGEN (165) (664) (15.981) (24.954)
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* De verhoging van deze gebudgetteerde kosten wordt veroorzaakt door de kosten voor het project  
‘Vrijwilligersorganisatie’. De financiering van dit project is eind 2013 rondgekomen.
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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 bladzijden 34 tot en met 44 in dit 
rapport opgenomen jaarrekening 2013 van Stichting 
Emma at Work te Amsterdam gecontroleerd. Deze 
jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 
2013 en de staat van baten en lasten over 2013 met 
de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht 
van de gehanteerde grondslagen voor financiële ver-
slaggeving 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 overeenstem-
ming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 
voor organisaties zonder winststreven. Het bestuur is 
tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne be-
heersing 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 over-
eenstemming 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 plan-
nen en uitvoeren dat een redelijke mate van zeker-
heid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwij-
kingen van materieel belang bevat. 
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaam-
heden 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 oordeelsvor-

ming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s 
dat de jaarrekening een afwijking van materieel be-
lang 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 jaarrekening 
en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het 
opzetten van controlewerkzaamheden die passend 
zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen 
hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdruk-
king te brengen over de effectiviteit van de interne 
beheersing van de stichting. Een controle omvat 
tevens het evalueren van de geschiktheid van de ge-
bruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en 
van de redelijkheid van de door het bestuur van de 
stichting gemaakte schattingen, alsmede een evalu-
atie van het algehele beeld van de jaarrekening.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen con-
trole-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 ver-
mogen van Stichting Emma at Work per 31 decem-
ber 2013 en van het resultaat over 2013 in overeen-
stemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 
640 voor organisaties zonder winststreven.

Amsterdam, 16 september 2014

De Keijzer Nipius & Co Accountants B.V. 

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