
Jaarverslag 2014
www.emma-at-work.nl



2 - Emma at Work - Jaarverslag 2014

Inhoudsopgave
Deel I
H1  Voorwoord  5 

 Jongere aan het werk: Mariana Zinga 6
 Jongere aan het werk: Marjolein Minkman 7

H2  Emma at Work in cijfers 8
 Werkgever Rietlanden 10
 Consultant Judy van den Berg 11

H3  Over Emma at Work 12
 Voorzitter van het bestuur Marc Benninga 13

H4  De jongeren 16
 Jongere aan het werk: Iris van der Wijngaard 18
 De vader van Roos: Thomas Huigens 19

H5   De werkgevers 20
 Werkgever Havens Amsterdam `22
 Werkgever PGGM 23

H6  De vrijwilligers 24
 Overige projecten 27

H7   Marketing en communicatie 28
 De General Manager van Hotel Okura 31
 Publicaties in 2014 32

H8   Fondsen en partners 34
 Stichting Doen 36
 Oranjefonds 37

H9   Het team 38
 Bestuursleden aan het woord 44

H10   Emma at Work in 2015 46

Deel II
Jaarrekening en accountantsverklaring 48

Jaarverslag 2014 - Emma at Work - 3

Colofon
Ontwerp en vormgeving

Annelies Dekker 

Tekstredactie 

Eva Lunshof

Met dank aan 

Erik Rademaker, AMC en Vincent Bloem

De vormgeving van dit jaarverslag is belangeloos  

en kosteloos tot stand gekomen in samenwerking  

met de vrijwilligersorganisatie van Emma at Work.



4 - Emma at Work - Jaarverslag 2014 

1

Jaarverslag 2014 - Emma at Work - 5

‘Het lijkt erop dat 
Emma at Work in  
2014 boven de radar  
is gekomen na  
acht jaar ‘gewoon 
(heel hard) werken.’
- Marlies van Hilten

l biJna TiEn Jaar bemiddelen wij jongeren 

met een chronische ziekte of lichamelijke 

beperking naar werk. In al die jaren hebben 

we heel wat jongeren met verschillende 

ziektebeelden, achtergronden, ambities en talenten 

voorbij zien komen.  Maar vooral ook heel wat jongeren 

met een heel groot doorzettingsvermogen en de wil om 

gewoon mee te doen op de arbeidsmarkt. Volgend jaar 

vieren we het tienjarig bestaan van Emma at Work. Het 

afgelopen jaar was daarvoor een mooie opmaat.  

2014 was het jaar waarin de vraag vanuit de markt 

duidelijker werd. Dit gebeurde naarmate de invoering 

van de Participatiewet dichterbij kwam. Emma at Work 

was geregeld gesprekspartner tijdens bijeenkomsten 

en zat aan tafel bij diverse (grote) werkgevers. We wer-

den gevraagd als inhoudsdeskundige en in onze rol als 

niche arbeidsbemiddelaar van jongeren die (gedeelte-

lijk) onder de nieuwe wetgeving vallen. De feedback 

vanuit klanten bleek over het algemeen zeer positief 

als gevolg van kwalitatieve matches en een persoon-

lijke benadering.  Het lijkt erop dat Emma at Work in 

2014 boven de radar is gekomen na een aantal jaren  

‘gewoon (heel hard) werken’.  Een mooie ontwikkeling 

is dat er steeds meer vacatures beschikbaar lijken te 

komen voor mensen met een beperking. Steeds vaker 

kregen we de vraag of we kandidaten (met werkerva-

ring) beschikbaar hadden voor specifieke vacatures. 

Dit leverde soms ook een innerlijk conflict op omdat 

deze vacatures niet altijd geschikt zijn voor de leef-

tijdsgroep van 15 tot 20 jaar. Hierdoor leek de aan-

dacht voor deze groep in het gedrang te komen.  Vanaf 

de zomer 2014 zijn we daarom gaan bedenken hoe 

we trouw kunnen blijven aan onze missie en ook hoe 

onze rol moet zijn in de veranderende markt. In 2014 

zijn we in staat geweest meer omzet te genereren. Dit, 

gecombineerd met een goede inkoop,  heeft geleid tot 

een mooi resultaat in de bruto marge. Het doel is nog 

steeds om maximaal 50% in de exploitatie te steunen 

op fondsen en donateurs. Ook hier gaat de nieuwe stra-

tegie en indeling ons bij helpen. Een prachtig resultaat 

en zeer waardevol voor de kwaliteit van dienstverle-

ning en groei van Emma at Work is het aantal betrok-

ken vrijwilligers met zeer uiteenlopende expertises 

zoals coaching, vormgeving, werving en selectie, HR-

advies en positionering en branding advies. 

Al met al kijken we terug op een mooi jaar. We hadden 

de ambitieuze doelstelling om 200 plaatsingen te ha-

len; in 2013 waren het er 151. In 2014 zijn het er 179 

geworden en een mogelijke verklaring is dat er minder 

fte beschikbaar was dan voorzien. We hadden ook de 

doelstelling 400 aanmeldingen te krijgen; in 2013 wa-

ren dit er 263. Het zijn er 329 in 2014 geworden. .  

Ik dank het team, het bestuur, onze adviseurs,  onze 

werkgevers, de sponsors, de donateurs, onze ambassa-

deurs, alle vrijwilligers en niet te vergeten onze jongeren 

opnieuw voor het vertrouwen dat ons werd gegeven. Het 

jaar 2015 zijn we positief gestart.  Met de nieuw te vol-

gen strategie verwacht ik dat we met ons professionele 

team ons nog beter in de markt kunnen  positioneren als 

DE arbeidsbemiddelaar voor jonge mensen die opgroei-

en met een chronische ziekte of lichamelijke beperking. 

Marlies van Hilten
Directeur Emma at Work

Voorwoord

a



arJOlEin: ‘Vanwege mijn medische 

achtergrond heb ik na mijn Gymnasium-

opleiding  geen vervolgopleiding gedaan. 

Mijn energieniveau is te laag om me vol-

op aan een studie te kunnen wijden. Wel ging ik aan het 

werk, bijvoorbeeld als kinderoppas, als kassamedewer-

ker, als administratief medewerker bij een huisarts-

enpraktijk en als medewerker bij een callcenter. Daar-

naast deed ik een vakopleiding tot nagelstyliste. 

Mijn laatste baan paste niet goed bij me. Toen ik last 

kreeg van een zware ontsteking in mijn knie ben ik ge-

stopt en kwam ik thuis te zitten. Even wist ik niet hoe het 

verder moest. Mijn energieniveau is bij vlagen zo laag 

dat ik maar een paar uurtjes inzetbaar ben. Maar toen 

schoot me een berichtje dat ik ooit over Emma at Work 

las te binnen en heb ik de stichting benaderd. Het eerste 

contact verliep goed. Consultant Marja Witteman vroeg 

me wat ik het liefst had gedaan als ik geen reuma had. 

Nou, dat was geen moeilijke vraag. Het liefst iets met 

dieren en met mensen! Twee maanden later belde ze of 

ik op gesprek wilde bij KNGF Geleidehonden. Ideaal want 

het betrof een baan voor twee middagen per week. Er 

was een klik en inmiddels werk ik er nu vier maanden. 

Ik werk op de afdeling Training & Cliëntenzorg; een op-

timale combinatie tussen het werken met mensen en 

dieren. Mijn werk is divers. Ik doe bijvoorbeeld admi-

nistratieve klusjes, telefonische enquêtes en volg mo-

menteel een cursus bij KNGF Geleidehonden zodat ik in 

de toekomst telefonische intakes voor geleidehonden 

kan doen. Na mijn proefperiode van een maand volgde 

een evaluatiegesprek en werd me een contract aan-

geboden. Het leuke is dat ik merk dat mijn werk mij in 

plaats van energie kost, mij energie oplevert. Momen-

teel breid ik mijn uren uit en ik hoop dat ik straks 20 uur 

per week inzetbaar kan zijn voor KNGF Geleidehonden. 

Mijn werkgever heeft begrip voor me. Ik begin iedere dag 

om 2 uur en als er een dag is waarop ik me wat minder 

goed voel kan ik mijn werk daarop aanpassen en wat lich-

tere klussen doen. De dagen dat ik erg ziek was en koorts 

had vielen gelukkig tot nu toe buiten mijn werkdagen. 

Ik ben blij dat ik me bij Emma at Work heb ingeschreven. 

Toen ik zelf op zoek ging naar een baan dacht ik bij elke 

vacature: ‘Leuk. Maar niks voor mij, want het is fysiek te 

zwaar.’ En om nou direct in een sollicitatiebrief te vermel-

den dat ik reuma heb leek me ook geen goed idee. 

Van de baan die ik nu heb word ik heel blij. Vooral de hon-

den maken me vrolijk en als ik thuis kom heb ik het idee 

dat ik iets nuttigs heb gedaan. Wat ik over tien jaar doe? 

Ik hoop dat ik dan nog steeds bij KNGF Geleidehonden 

werk. Zo leuk vind ik mijn baan!
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Marjolein werkt bij  
KNGF Geleidehonden

Mariana ging dit jaar via Emma at 
Work aan het werk bij LookLive

M M

Mariana Zinga werd 28 jaar geleden in Angola geboren. Op vier-
jarige leeftijd liep ze tweede en derdegraads brandwonden op 
over 55% van haar lichaam. Mariana schreef zich in 2014 in bij 
Emma at Work omdat ze op zoek was naar een bijbaan.

Marjolein is 21 en heeft vanaf haar 12e jaar jeugdreuma. Als 
gevolg hiervan is ze snel moe, heeft ze af en toe ontstekingen in 
haar gewrichten en een verminderd zicht in haar linker oog. Via 
Emma at Work ging ze op zoek naar een werkgever die rekening 
houdt met haar fysieke situatie.

PORTRETPORTRET

ariana: ‘In 2006 rondde ik de opleiding 

Mode en Techniek af. Momenteel studeer 

ik Cultureel Maatschappelijke Vorming 

aan de Hogeschool van Amsterdam. 

Naast mijn deeltijdstudie zocht ik een bijbaan, het liefst 

in het verlengde van mijn passie voor mode en kleding. 

Een vriendin die ook via Emma at Work werkt, wees 

me op een bedrijf dat online shopping combineert met 

alles wat er te zien is op tv. Vind je de kledingstijl van 

bijvoorbeeld Pharrell Williams leuk? Dan slaag je gega-

randeerd via de site van LookLive!’ 

Op kleuterleeftijd kwam Mariana vanuit Angola, via 

Duitsland, in Nederland terecht. Tijdens het spelen met 

een leeftijdsgenootje kreeg ze een brandende zakdoek 

naar zich toegeworpen met ernstige brandwonden als 

gevolg. Ruim een half jaar lag ze in het brandwonden-

centrum en zo kwam ze met haar ouders terecht in Be-

verwijk, de plek waar ze behandeld werd. Mariana hield 

aan het ongeluk blijvende schade over. Ze verloor twee 

vingers en drie staan krom. Nog steeds ondergaat ze 

hersteloperaties. 

Mariana:  ‘Mijn brandwonden leveren soms vooroorde-

len op. Mensen denken dat ik veel minder kan omdat 

ik maar één goed functionerende hand heb. Zo werd 

ik afgewezen voor een bijbaan in een drogisterij. Men 

dacht dat ik niet in staat zou zijn om tijdens topdrukte 

cadeaus in te pakken. Niets is minder waar want dat 

kan ik vliegensvlug! Ik heb weliswaar een gehavende 

hand maar heb mezelf trucjes aangeleerd waardoor de 

gevolgen van het ongeluk geen rol spelen in mijn dage-

lijks leven. Als ik mensen de hand schud doe ik dat met 

mijn rechterhand. Dat is de reden waarom men toch 

vaak direct doorheeft dat er iets is.’ 

Al van jongs af heeft Mariana belangstelling voor mode 

en kleding en ze heeft een eigen kledinglijn ontwikkeld.  

Ze vindt het prettig dat Emma at Work het ‘voorwerk’ 

doet en dat bedrijven van tevoren weten dat kandida-

ten een lichamelijke handicap of ziekte hebben. Het be-

grip hiervoor is er vanaf het begin en de werkgevers zijn 

bereid hiermee rekening te houden. Mariana: ‘Eigenlijk 

kan ik alles. Het enige dat me niet lukt is het optillen van 

brede en zware dingen. Maar het werk dat ik via Emma 

at Work vond kost me geen enkele moeite. Het leuke 

aan dit werk is dat het te maken heeft met mijn passie 

voor mode. Mijn droom? Ik zou na mijn afstuderen dol-

graag naar New York gaan. De stad waar alles gebeurt, 

niet alleen op modegebied maar ook op het gebied van 

welzijnswerk en hulpverlening aan probleemjongeren. 

Daar ligt ook mijn belangstelling. Het zou fantastisch 

zijn om daar een tijd te wonen en nog meer werkerva-

ring op te doen!’
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‘Een prachtig resultaat 
is het aantal betrokken 
vrijwilligers met zeer 
uiteenlopende exper-
tises zoals coaching, 
vormgeving, werving 
en selectie, HR-advies 
en positionering en 
brandingadvies.’
- Marlies van Hilten

 329  aanmeldingen

 42  % groei in aanmeldingen 

 179  plaatsingen

 19  % groei in plaatsingen 

 67  jongeren met een uitkering

 43  % groei in plaatsingen van jongeren met een Wajong 

 186  nieuwe vacatures

 38  % groei in aantal nieuwe vacatures 

 89  banen

 55  bijbanen

 14  vakantiebanen

 16  werkervaringsplaatsen

 5  stageplaatsen

 165  jongeren gemiddeld aan  het werk

 138  % groei in inkomsten uit arbeidsbemiddeling 

 16.084  uitzenduren

 3.9  FTE consultants

 10  vaste medewerkers

 2  nieuwe collega’s op het hoofdkantoor

 31  vrijwilligers

 620  % groei in vrijwilligers 

 5  bestuursleden

 7  samenwerkingspartners/langere termijn sponsors

2014      was het jaar van



uDy: ‘In mijn vorige baan verwees ik jonge-

ren regelmatig door naar Emma at Work. Het 

mooie van deze stichting vond ik toen ook al 

dat er wordt uitgegaan van de mogelijkheden 

die er zijn en het gewone werken. Er wordt niet betut-

teld maar er wordt direct aan de slag gegaan om jon-

geren te helpen. En de regie wordt bij de jongere zelf 

gelegd. Deze doelgroep kan veel meer dan je denkt. 

Jongeren met een chronische ziekte of beperking moe-

ten, net als iedere andere jongere, ook werken aan hun 

eigen toekomst. Uit ervaring weet ik dat deze jongeren 

heel veel bij kunnen dragen. Zij zijn gemotiveerd, ge-

dreven en hebben veel talenten. Ik vind het erg mooi 

dat ik als consultant een steentje bij kan dragen om 

mooie matches te maken.’ Het mooiste van haar werk 

vindt Judy wanneer ze een match kan realiseren tus-

sen een werkgever en een jongere. Ook vertelt ze graag 

over haar werk en maakt ze anderen enthousiast. ‘Ie-

dere keer wanneer ik weer een vooroordeel uit de we-

reld kan helpen ben ik blij.  Want in onze maatschappij 

worden mensen veel te veel beoordeeld op de dingen 

die ze niet kunnen in plaats van op de dingen waar ze 

wel goed in zijn. Ik vind het geweldig wanneer ik ande-

ren kan inspireren en kan overtuigen welke talenten en 

toegevoegde waarde onze jongeren hebben.’ Judy’s 

werkervaring en de kennis van de doelgroep en ziekte-

beelden zijn voor haar een grote toegevoegde waarde 

in de dagelijkse praktijk. Tijdens (intake)gesprekken 

hebben al veel jongeren Judy geïnspireerd en geraakt 

met hun verhalen. ‘Je kunt je niet voorstellen wat som-

migen al meegemaakt hebben in hun leven. Er zijn er 

bij die gebalanceerd hebben op het randje tussen leven 

en dood. Ik weet nog goed dat een jongen die leukemie 

had en heel ernstig ziek is geweest tegen me zei dat 

hij zijn ziek zijn niet had willen missen omdat de ziekte 

hem gevormd heeft. Hij is heel anders in het leven gaan 

staan en doet de dingen die hij doet omdat hij kan zijn 

wie hij is. Die instelling vond ik zo krachtig! Ook word 

ik geïnspireerd door jongeren die van hun handicap of 

ziekte hun kracht weten te maken door anderen te in-

spireren. Ze lieten hierdoor zien dat een ziekte of handi-

cap geen begrenzing hoeft te zijn.

 

Werken betekent voor mij nuttig bezig kunnen zijn, van 

toegevoegde waarde zijn, financiële onafhankelijkheid, 

dat ik kan samen werken in een team en dat ik mezelf 

kan blijven ontwikkelen. Werken betekent ook plezier en 

voldoening en zorgt voor balans in mijn leven tussen pri-

vé en werk. Ik ben trots op mijn baan bij Emma at Work 

en dat ik mag werken bij zo’n mooie organisatie met fij-

ne collega’s, leuke jongeren en mooie samenwerkings-

partners. Ook ben ik er trots op dat ik in de regio Utrecht 

Emma at Work op de kaart heb kunnen zetten en dat we 

bekend staan als een professionele organisatie.’
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Gretha Veerman, HR manager bij 
Rietlanden Terminals BV

Judy van den Berg is consultant bij Emma at Work. Hiervoor 
werkte ze als remedial teacher, intern begeleider en ambulant 
begeleider in het (speciaal) basisonderwijs.  

PORTRETPORTRET

k WErk als Hr ManagEr bij Rietlanden Termi-

nals BV, een kolen overslagbedrijf in de Amster-

damse haven. We hebben twee terminals, eentje 

in de Afrika haven en de ander in de Amerika ha-

ven. Er werken ruim 100 mensen bij ons bedrijf. Zelf 

werk ik sinds 1 december 2012 bij Rietlanden op de 

afdeling HR als HR manager.

Onze vorige directeur hoorde over Emma at Work tij-

dens het Amsterdamse Havengildediner; een diner dat 

jaarlijks door het Havenbedrijf Amsterdam voor alle be-

drijven die in de haven gevestigd zijn wordt georgani-

seerd. De achterliggende gedachte van Emma at Work 

sprak mij direct aan. Ik vind het belangrijk om als bedrijf 

iets te betekenen voor jongeren die een moeilijke posi-

tie op de arbeidsmarkt hebben. Je kunt als er een vaca-

ture is natuurlijk kiezen voor de route via een normaal 

uitzendbureau. Maar ik besloot te onderzoeken wat 

Emma at Work voor ons bedrijf zou kunnen betekenen.

Op het moment dat wij een tijdelijke medewerker zoch-

ten voor het magazijn, heb ik met Marja Witteman van 

Emma at Work het profiel besproken van onze beoogde 

kandidaat.  En als snel stelde ze Fabian voor, een jon-

gere van Emma at Work die precies in het profiel paste. 

Naar volle tevredenheid vervulde hij de vacature en dat 

was wederzijds. Want ook een volgend vakantieverlof 

van onze vaste magazijnmedewerker heeft hij suc-

cesvol ingevuld. Inmiddels is er één nieuwe jongere via 

Emma at Work aan de slag bij ons op kantoor. 

De samenwerking met Emma at Work ervaar ik als heel 

prettig. De begeleiding is goed en ik weet als werkgever 

wat ik kan verwachten. Ik word duidelijk geïnformeerd 

over de gezondheid van de kandidaten en ik vind het 

vooral prettig dat er korte lijnen zijn. Als werkgever zijn 

we natuurlijk ook bezig met de nieuwe Participatiewet. 

De jongeren die nu via Emma at Work werken vallen er 

niet onder maar belangrijker vind ik dat we deze jonge-

ren een eindje op weg helpen op de arbeidsmarkt. En 

als we verder invulling gaan geven aan de nieuwe wet-

geving zullen we dit zeker samen met Emma at Work 

gaan doen.’
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Met twee grote terminals, vijf drijvende kranen en 

divers walmaterieel is Rietlanden Terminals BV een 

belangrijke speler in de bulkoverslag. Zij zorgen voor 

de doorvoer, opslag en behandeling van droge bulk 

en schroot in de haven van Amsterdam. De drijvende 

kranen kunnen zij op elke locatie in IJmuiden en Am-

sterdam inzetten voor een snelle afhandeling. Riet-

landen Terminals B.V. is onderdeel van EDF Trading, 

wereldwijd een grote speler in de energiebranche.

Judy van den Berg, consultant 
bij Emma at Work

‘ Ji
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‘Het afgelopen jaar was 
opnieuw spannend  
voor Emma at Work.  
We zijn behoorlijk  
succesvol geweest, 
zowel op het gebied 
van plaatsingen als op 
het gebied van finan-
ciële ondersteuning’.
- Marc Benninga, voorzitter bestuur Emma at Work

p ziJn TWaalFDE wist Marc al dat hij 

kinderarts wilde worden. Dat had al-

les te maken met de geboorte van zijn 

broertje voor wie hij heel graag zorgde. 

Marc studeerde geneeskunde in Amsterdam en deed 

zijn opleiding tot kinderarts in Utrecht. Vervolgens 

promoveerde hij op maag- darm en leverziekten en 

deed hij onder andere onderzoek in Australië. Marc: 

‘Ik had tijdens mijn coschappen bij maag- darm- en 

leverziekten examen gedaan bij een arts die ik van 

naam kende. Ik hockeyde op hoog niveau, en die man 

kwam ook uit de hockeywereld. Het examen ging best 

aardig, dus ik dacht: bij hem moet ik vragen of ik on-

derzoek kan doen. Zo kwam ik bij maag- darm- en le-

verziekten terecht.’ Wat Marc mooi vindt aan zijn vak 

is dat het onuitputtelijk is. ‘De kennis die je opdoet is 

onbegrensd. Ik heb me sinds 1990 verdiept in dit vak, 

en ik ben specialist obstipatie bij kinderen, maar na 

twintig jaar weet ik het nog steeds niet. Toch kom je 

steeds weer wat verder, door nieuwe technieken en 

nieuwe onderzoeken. Ik vind het vak uitdagend en 

vernieuwend en verre van saai!’

Voor Emma at Work werd Marc benaderd door de 

vorige voorzitter van het bestuur professor Bob Last 

en bestuurslid Paul van Heekeren. ‘Ik vond Emma at 

Work al een prachtige instelling en wilde graag een 

steentje bijdragen. De stand van de medische we-

tenschap heeft ervoor gezorgd dat steeds meer kin-

deren met een chronische ziekte volwassen worden. 

Ik merk in mijn dagelijkse werk dat het voor jongeren 

enorm belangrijk is om mee te doen met hun leef-

tijdsgenoten en mee te tellen in de maatschappij. Zelf 

kreeg ik mijn eerste bijbaantje via een vriend. Ik veeg-

de banen op de tennisclub en hielp achter de bar. Het 

was buiten, er kwamen gezellig mensen en ik kreeg er 

ook nog een zakcentje voor!’ 

De meerwaarde voor Emma at Work is volgens Marc 

dat hij een luisterend oor kan bieden en daar waar 

nodig feedback kan geven op de bedrijfsvoering en de 

visie op de toekomst. ‘Ook probeer ik invloed uit te oe-

fenen op kinderartsen en hen te motiveren kinderen 

naar Emma at Work door te sturen. Daarnaast werk 

ik mee aan de naamsbekendheid of om een mooi 

geldbedrag te innen door een praatje te houden.’ Het 

afgelopen jaar was opnieuw spannend voor Emma 

at Work volgens Marc. ‘We zijn behoorlijk succesvol 

geweest, zowel op het gebied van plaatsingen als op 

het gebied van financiële ondersteuning. Waar Emma 

at Work staat over tien jaar? Ik denk dat we dan een 

solide organisatie zijn met meerdere vestigingen ver-

spreid over Nederland. En dat de naamsbekendheid 

dusdanig is dat we bekend staan als hèt arbeidsbe-

middelingsbureau op het gebied van kinderen met 

een chronische ziekte.’

Marc Benninga (55) is hoogleraar en kinderarts Maag, Darm en Leverziekten in het Emma  
Kinderziekenhuis/AMC. In zijn studententijd speelde hij in het Nederlands hockeyelftal en deed hij 
mee aan de Olympische Spelen van 1988 in Seoel. Sinds 2012 is Marc voorzitter van het bestuur 
van Emma at Work. 

prof. dr. Marc benninga 

voorzitter van het bestuur van Emma at Work

O
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Over Emma at Work

De aanleiding
In 2006 kreeg het Emma Kinderziekenhuis/AMC de 

Zorgvernieuwingsprijs voor het idee om jonge patiën-

ten niet alleen medische zorg te bieden maar ook 

maatschappelijke zorg in de vorm van het vergroten 

van de kansen op de arbeidsmarkt.  Onderzoek wees 

uit dat chronisch zieke jongeren een verhoogd risico lo-

pen op achterstand in hun ontwikkeling en geen, of pas 

later dan gezonde jongeren, werkervaring opdoen. Het 

Emma Kinderziekenhuis/AMC bedacht het idee voor 

een bijzonder uitzendbureau in het verlengde van haar 

visie dat zij, naast het verlenen van medische zorg, 

ook een verantwoordelijkheid heeft te nemen voor de 

maatschappelijke positie van jongeren die opgroeien 

met een chronische ziekte of lichamelijke beperking. 

Prof. dr. Hugo Heymans was in 2006 directeur van het  

Emma Kinderziekenhuis/AMC. Hugo Heymans: ‘Het 

kon toch niet de bedoeling zijn dat we onze patiën-ten 

zo goed mogelijk beter maken en ze vervolgens zonder 

enig perspectief de maatschappij in sturen? Met het 

geld dat we kregen werd de Stichting Emma at Work 

opgezet. Vanaf het begin zet ik me met liefde in voor 

Emma at Work. Het is zo belangrijk dat jonge mensen 

met een chronische ziekte of lichamelijke beperking 

‘gewoon’ mee kunnen doen in de maatschappij! Een 

baan is daarbij essentieel. Want als je werkt tel je 

mee. Je vergroot je sociale netwerk, je zelfstandig-

heid en je (financiële) onafhankelijkheid. En wat nou 

zo leuk is aan dit project? We helpen er niet alleen 

deze jongeren mee maar ook onszelf. Want de maat-

schappelijke consequenties van mensen die niet kun-

nen meedoen met de maatschappij zijn enorm. En 

daarom is het zo belangrijk dat deze jongeren de kans 

krijgen om, ondanks de pech chronisch ziek te zijn of  

lichamelijk beperkt, mee te doen op de arbeidsmarkt. 

En wat blijkt? Er is bijna geen gemotiveerder personeel 

te vinden!’ Sinds het begin is Prof. dr. Hugo Heymans 

een betrokken ambassadeur van de stichting. Mede 

dankzij hem is de stichting gegroeid. 

De persoonlijke aandacht en begeleiding van Emma at 

Work is een meerwaarde ten opzichte van andere be-

middelingsbureaus en levert grotendeels succesvolle 

matches op. Succesvolle matches betekenen minder 

kosten aan uitkeringen en aan zorg en biedt boven-

dien extra arbeidsproductiviteit. De succesfactor van 

Emma at Work is de passie en bevlogenheid van de 

medewerkers en een uitgebreide kennis en begeleiding 

van de jongere en ook van de werkgever. 

De doelstelling van Emma at Work is jonge mensen in de leeftijd van 15 tot 30 jaar 
met een chronische ziekte of lichamelijke beperking te helpen aan een bijbaan, va-
kantiebaan of vaste baan zodat ze werkervaring op kunnen doen en daardoor meer 
kans maken op de arbeidsmarkt. 

 Jongeren met een chronische ziekte hebben recht op een toekomst 
   waarin zij op eigen benen staan
Emma at Work slaat een brug tussen deze jongeren 
   en een werkplek in de maatschappij
    Emma at Work is een professionele arbeidsbemiddelingorganisatie
   (met steun van Faber Personeelsdiensten)

Emma at Work werkt ‘not-for-profit’
   De jongeren doen betaald werk
Emma at Work vraagt een bijdrage voor haar dienstverlening 

  Emma at Work wordt mede gesteund door sponsors,     
 fondsen, giften en vrijwilligers
  Emma at Work ambieert landelijk operationeel te zijn, met lokaal ondernemerschap

Emma at Work werkt autonoom, in het vormgeven en uitvoeren van haar beleid
  Emma at Work heeft al bijna 10 jaar ervaring 
met de bemiddeling van jongeren naar werk 
   en heeft als motto ‘Gewoon werken’
  Emma at Work biedt bedrijven de mogelijkheid 
hun MVO-beleid invulling te geven
 Emma at Work biedt bedrijven de kans mee te denken over en invulling te geven aan de  Participatiewet 

Emma at Work probeert jongeren zo vroeg 
  mogelijk ‘gewoon’ te laten 
 participeren in het arbeidsproces
garantie voor kwaliteit en continuïteit door ondersteuning van academische 
  kinderziekenhuizen in de regio en isO gecertificeerd bedrijf 
   Faber personeelsdiensten voor de verloning

 Emma at Work biedt werk bij interessante     
  en leuke bedrijven en organisaties 
Emma at Work heeft betrokken medewerkers met een no-nonsense aanpak
 Alle betrokkenen van Emma at Work hebben gezamenlijk een groot netwerk

Emma at Work biedt een platform voor jongeren onder elkaar

 Emma at Work biedt bedrijven onderlinge     
   netwerkmogelijkheden

De uitgangspunten
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Zowel voor het bemid-
delen van scholieren als 
schoolverlaters geldt 
dat het uiteindelijke 
doel is de jongeren op 
eigen benen te leren 
staan, zodat ze zo  
(financieel) onafhan-
kelijk en zelfstandig 
mogelijk deelnemen 
aan de maatschappij.

De jongeren die zich bij Emma at Work inschrijven heb-

ben allemaal een andere achtergrond, ziekte of oplei-

ding. Wat hen kenmerkt is dat ze door hun ziekte in 

meer of mindere mate beperkt worden, bijvoorbeeld 

in hun energie. Maar vooral dat ze over het algemeen 

beschikken over een flink doorzettingsvermogen en 

motivatie om ‘mee te doen’. 

De doelgroep wordt gesplitst in de groep schoolgaan-

den (VMBO-VWO) die een vakantie of bijbaan zoeken en 

de groep schoolverlaters (VMBO-WO) die op zoek zijn 

naar een ‘echte’ baan. 

schoolgaanden
De jongeren vanaf 15 tot ongeveer 20 jaar die in een 

belangrijk moment zitten in hun leven qua ontwikke-

ling en in deze fase mee moeten kunnen doen, kunnen 

leren en ervaren wat het is om te werken. Ze kunnen 

hun eigen grenzen leren kennen (deze jongeren heb-

ben de neiging er te vaak over heen te gaan met alle 

gevolgen van dien) en ook leren dit te delen met een 

werkgever of leidinggevende. Ook is het van belang de 

basis voor een CV te leggen en de waarde van (eigen 

verdiend) geld te leren kennen. Deze jongeren werken 

heel weinig uur omdat zij nog naar school gaan of stu-

deren. De kosten om deze jongeren te begeleiden naar 

werk stijgen ver uit boven de potentiële opbrengsten 

uit arbeidsbemiddeling. 

schoolverlaters
De jongeren vanaf zo’n 20 jaar (de grens is niet exact 

aan te geven omdat dit afhankelijk is van de opleiding 

en de leeftijd waarop de individuele jongere de school 

kan afronden), worden vooral geholpen om de eerste 

serieuze stappen te zetten op de arbeidsmarkt. Dit 

hoeven nog niet meteen vaste banen te zijn. Het op-

doen van werkervaring en vullen van het CV is ook een 

belangrijke doelstelling. Naarmate jongeren richting 

de 25-30 jaar gaan zullen ze meer toe zijn om zich zelf-

standig te redden op de arbeidsmarkt. Deze jongeren 

zullen meer uren per week kunnen werken, echter ook 

voor deze groep geldt dat een 40-urige werkweek eer-

der uitzondering is dan regel. De redenen hiervoor zijn 

divers; minder flexibel in beschikbaarheid vanwege be-

handeling, onvoldoende energie of uithoudingsvermo-

gen, pijn etc. De rol van een bemiddelaar is hier bijzon-

der van belang omdat deze match nog meer maatwerk 

vergt dan die met een ‘gezonde kandidaat’. 

Zowel voor het bemiddelen van scholieren als school-

verlaters geldt dat het uiteindelijke doel is de jongeren 

op eigen benen te leren staan, zodat ze zo (financieel) 

onafhankelijk en zelfstandig mogelijk deelnemen aan 

de maatschappij. 

De jongeren



OOs Was 12 en net begonnen in de brug-

klas. ‘Hersens ten voeten uit’ zo noemden 

we Roos wel eens. Op de lagere school had 

ze een klas overgeslagen en vol vertrouwen 

begon ze aan het gymnasium.  Een typisch alfakind. 

Net na de kerstvakantie werd het allemaal anders. In 

de bus, onderweg naar school, kreeg Roos een hersen-

bloeding . 72  dagen lag ze in coma en na een periode 

van revalideren moest Roos leren leven met de gevol-

gen; een beperkt zicht en een aangetast korte termijn 

geheugen. Vanaf het begin was Roos positief.  ‘Het is 

nu eenmaal zo en we kunnen er niets meer aan veran-

deren’ zei ze. Vol goede moed begon ze op het speciaal 

onderwijs, Visio Onderwijs, in Huizen. En vervolgens 

aan een opleiding op het Wibautcollege. De opleiding 

zorg en welzijn op niveau 1 rondde ze succesvol af en in 

september start ze een MBO2 opleiding voor facilitair 

medewerker.

Het was niet alleen maar verdriet, er waren ook posi-

tieve kanten. Je leert jezelf en de mensen om je heen 

goed kennen. Veel respect kregen we voor de mensen 

in het Emma Kinderziekenhuis/AMC. En we leerden 

van Roos. Van jongs af aan is zij een doorzetter. Eerder 

iemand die je moet afremmen dan moet stimuleren. 

Tijdens haar stage in het AMC hoorde ze over Emma 

at Work. Extra geld verdienen leek Roos wel wat want 

net als haar vriendinnen heeft ze altijd geld tekort. Via  

Marja Witteman kon Roos aan het werk bij Fruitful Of-

fice. Inmiddels reist ze er alleen met het OV heen na-

dat ze de route een aantal keer onder begeleiding deed 

met een ergotherapeut. Ik vind het heel fijn dat Roos 

naast haar school ook werkt.  Het geldt voor iedereen 

dat als je wat nieuws doet, je jezelf ontwikkelt.  En voor 

Roos is dat belangrijk.  Haar leven is zwaar verstoord 

geweest. De normale sociale ontwikkeling van een kind 

op de middelbare school heeft ze gemist. Ik denk dat 

het goed is voor Roos om de sociale aspecten van het 

werken met collega’s te leren kennen en om haar eigen 

geld te verdienen. Bovendien leert het haar weerbaar-

der te worden. 

Roos zal creatief moeten zijn en voor zichzelf een toe-

komst moeten gaan scheppen. Ze wil graag de cate-

ringkant op maar de komende twee jaar zal uitwijzen of 

ze zich nog verder kan ontwikkelen en of ze met cogni-

tieve therapieën verder kan  komen. Ik ben enorm trots 

op haar. De hersenbloeding heeft geen invloed gehad 

op haar positieve blik op de wereld.  Ze is een voorbeeld 

voor velen en een fighter! Haar week is druk gevuld met 

school, stage, vriendinnen  en een bijbaan. Voor Emma 

at Work werd Roos gevraagd zitting te nemen in het 

jongeren panel. Ondanks alles lacht de toekomst haar 

tegemoet!
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Via Marja Witteman vond Roos 
een bijbaan bij Fruitful Office

Iris ging in 2014 als vormgever aan 
de slag bij Biological Solutions

Thomas (53) is vader van Roos (17) en Marthe (19). Hij heeft een 
eigen bedrijf in de afhandeling van internetbetalingen. Vijf jaar 
geleden kreeg zijn jongste dochter Roos een hersenbloeding. 

PORTRETPORTRET

ris (25) ging Via Emma at Work aan de slag als 

grafisch vormgever bij Biological Solutions. Ze 

werkt er drie dagen in de week en houdt zich bezig 

met vormgeving, fotografie en de website. Iris: ‘Na 

mijn opleiding vormgeving aan het Grafisch Lyceum 

besloot ik me aan te melden bij de PABO. Lesgeven leek 

me erg leuk, vooral in combinatie met mijn liefde voor 

creativiteit. Helaas was mijn vervolgstudie van korte 

duur; de ziekte van Graces, een zeldzame schildklier-

aandoening, werd na een reeks van klachten vastge-

steld en ik belandde  in het ziekenhuis en thuis op de 

bank in plaats van voor de klas. Ik kreeg het totaalpak-

ket. Want behalve een schildklieraandoening kreeg ik 

ook een oogziekte en bindweefselontstekingen. En als 

gevolg van alle medicijnen kwam daar ook Fybromyal-

gie bij, een vorm van wekedelen reuma. Niet fijn want 

dit alles staat haaks op de persoon die ik van nature 

ben; ondernemend en geen type om niks te doen.’ Na 

vier jaar ging het fysiek weer wat beter en kwam Iris 

via de huisarts terecht bij Stichting MEE die haar op 

weg hielp haar leven weer wat op orde te brengen. En 

via hen hoorde Iris over Emma at Work. ‘In de tussentijd 

had ik een baan gevonden in een boekenwinkel, op ba-

sis van een nul-uren contract en voor 16 uur per week. 

Leuk maar onzeker en niet voldoende om van te leven. 

En bovendien fysiek te belastend. Via Lonneke Jansen 

van Emma at Work werd ik geïntroduceerd bij Biologi-

cal Solutions, waar ze op zoek waren naar een grafisch 

vormgever. En zo kwam ik terecht op een fijne werk-

plek waar ik in eerste instantie voor ben opgeleid!’ Het 

contract van Iris werd onlangs verruimd naar 24 uur 

per week. Dat stelde haar in staat om haar baan bij de 

boekwinkel op te zeggen. Iris: ‘Mijn collega’s bij Biolo-

gical Solutions weten van mijn medische achtergrond. 

Ze houden rekening met me en nemen vaak even kof-

fie voor me mee zodat ik op mijn plek kan blijven zit-

ten. Het was fijn dat Lonneke met me mee ging bij het 

eerste gesprek en ondersteuning bood bij de afspraken 

rondom mijn aanstelling. Bovendien vind ik het fijn dat 

ze af en toe belt om te horen hoe het gaat en dat ze aan 

me denkt!’
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Biological Solutions is gespecialiseerd in biologisch afbreekbare pro-

ducten. Het bedrijf heeft zich als doel gesteld om alle producten zo-

als wegwerpborden, bekers en bestek, CO2 neutraal aan te bieden. 

Sietse Stad, Sales en Marketing Biological Solutions: ‘Maatschappelijk 

verantwoord ondernemen gaat van duurzaamheid tot hoe je om gaat 

met je personeelsbeleid. Wij vinden het erg belangrijk om iedereen 

een gelijke kans te geven.  De keuze voor  Emma at Work sluit naad-

loos aan bij onze filosofie. Iris werkt nu al geruime tijd bij ons en zij is 

een aanwinst voor ons bedrijf. Ze past uitstekend bij ons in het team.  

De werkzaamheden die Iris vervuld gaan van het bijhouden van de fol-

der, fotograferen van producten tot het maken van filmpjes.’

i ‘r
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‘Via Emma at Work 
werkte een chronisch 
zieke jongen bij ons die 
helaas overleed. Zijn 
overlijden had een grote 
impact op mij en nog 
steeds bezoek ik op zijn 
verjaardag zijn graf.’
- Fendi Haidar

Emma at Work richt zich op een evenwichtige (lokale) 

mix van bedrijven. Belangrijk hierbij is dat de locatie 

van het bedrijf goed bereikbaar is voor de jongere en 

dat het bedrijf bereid is om een stukje begeleiding te 

bieden als dat nodig is.  De bedrijven waar jongeren van 

Emma at Work werken variëren van klein winkelbedrijf 

tot multinational en van zorg, retail en zakelijke dienst-

verlening tot industrie. 

De wensen en redenen waarom organisaties een jon-

gere van Emma at Work een werkplek bieden, zijn ver-

schillend. Het loopt uiteen van het inzetten van een 

productieve medewerker, het willen helpen en begelei-

den van een jongere of het invulling willen geven aan 

een maatschappelijke verantwoordelijkheid of betrok-

kenheid. Veel grote ondernemingen hebben hiervoor 

beleid geschreven en financiële middelen beschikbaar 

gesteld.  De invoering van de Participatiewet leidt ertoe 

dat bedrijven hun personeelsbeleid (opnieuw) bekijken 

inzake het integreren van mensen met een afstand 

tot de arbeidsmarkt. Dit is deels een positieve ontwik-

keling voor de doelgroep van Emma at Work. Want 

op grond hiervan zullen bedrijven meer en meer hun 

maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en in-

zien dat ze hun bedrijfsprocessen moeten aanpassen 

aan het werknemersaanbod, in plaats van andersom. 

Maar aan de andere kant zit er ook een gevaar in de 

nieuwe wetgeving. Er hangt een quotumwet boven de 

markt met als gevolg dat veel bedrijven specifiek zullen 

vragen naar de doelgroep die onder deze quotumwet 

gaan vallen. Een groot deel van de Emma at Work jon-

geren valt niet in deze doelgroep en voor hen dreigt de 

afstand tot werk vervolgens alleen maar groter te gaan 

worden. 

Nieuwe werkgevers waren onder andere Inspectie 

leefomgeving en Transport, ABN Amro, Achmea, Com-

pass Group, De Schans, UMC Radboud, VGM, Bijzonder 

Lunchcafé, Ministerie van Binnenlandse Zaken, BMW 

Nederland, Europeesche Verzekering, HidashHi, Riet-

landen Terminals, The Royal Bank of Scotland, Vopak 

Terminals North Netherlands B.V., Woningbouwvereni-

ging Stadgenoot en Optelec Nederland.

Marianne Bos, product planner bij Cargill Cocoa and 

Chocolate: ‘Via Emma at Work kwam Coen bij ons te-

recht. Hij heeft een dwarslaesie opgelopen tijdens een 

duik in zee, zit in een rolstoel en heeft een beperkte 

handfunctie. Vanaf de eerste ontmoeting met Coen 

waren wij onder de indruk van zijn positieve instelling,  

doorzettingsvermogen, zelfstandigheid en van alles 

dat hij (inmiddels) wel kan. Het inzetten van Coen biedt 

onze hele afdeling de kans zaken op een andere manier 

te bekijken. Sommige uitdagingen waren te verwach-

ten, bijvoorbeeld hoe kunnen we zorgen dat iemand 

met een beperkte handfunctie een geschikte en ergo-

nomische werkplek heeft. Andere waren minder voor-

spelbaar, bijvoorbeeld hoe maak je iemand onderdeel 

van een afdeling.  Mede dankzij de inzet van Coen, heb-

ben wij nu een gemotiveerd teamlid op de werkvloer 

die net zoals de anderen zijn bijdrage levert aan de pro-

cessen in onze supply chain.’

De werkgevers



OlgEns MariEkE Van Hal was het win-

nen van de award een mooie waardering 

voor het opzetten van het MIP programma. 

‘PGGM is intrinsiek gemotiveerd om men-

sen met een beperking een kans te geven op werk. Ik 

ben vanaf het begin betrokken bij dit project en werk 

met een team van enthousiaste mensen samen om het 

tot een succes te maken.’ 

Initiatiefnemer van het MIP programma is HR manager 

Trees van Dille. Ter oriëntatie nodigde ze een aantal 

organisaties uit om te praten over hoe je mensen met 

een beperking zou kunnen integreren in je bedrijf. Ook 

Emma at Work werd uitgenodigd en al snel bleek dat 

Judy van den Berg, consultant voor de regio Utrecht, op 

dezelfde lijn zat. Bij het 2e gesprek schoof Marieke aan 

en sindsdien is ze de schakel tussen PGGM en Emma at 

Work. Marieke: ‘Ik vind het een uitdaging om deze doel-

groep succesvol aan het werk te krijgen en vooral om 

alle beren die je onderweg op de weg tegenkomt uit te 

schakelen. Daar krijg ik energie van!’ 

Marieke over het MIP programma: ‘Op basis van een tij-

delijk contract wordt een werkervaringsplaats, waar-

van we jaarlijks 8 beschikbaar stellen, aangeboden. 

De kandidaat wordt in deze periode door ons begeleid. 

Het opdoen van werkervaring staat centraal. Het doel 

is om binnen PGGM passend werk te bieden, waardoor 

de kandidaat zich optimaal ontwikkelt en zijn of haar 

afstand tot de arbeidsmarkt verkleint. Daarnaast wil-

len wij de kandidaat een goede begeleiding geven bij 

de uitstroom vanuit PGGM.’ De succesfactor van het 

programma is volgens Marieke dat men zich vanuit alle 

lagen binnen het bedrijf betrokken voelt bij de ambi-

tie om mensen met een beperking een kans te geven. 

Vanwege die betrokkenheid is het vaak geen belasting 

voor mijn collega’s om het programma inhoud en vorm 

te geven.’

Marieke: ‘Soms gaat het, net als bij andere arbeidsre-

laties, ook wel eens mis met een match. Maar gelukkig 

gaat het vaker goed en kunnen we uit ervaring zeggen 

dat we aan de samenwerking met Emma at Work al een 

aantal fijne collega’s hebben overgehouden. Zij werken 

door de hele organisatie heen. Bijvoorbeeld als salaris 

administrateur en medewerker op de postkamer en 

ook als pensioen jurist en hr-adviseur. De award die we 

afgelopen jaar in Hotel Okura uitgereikt kregen staat bij 

ons op de afdeling. We zijn er trots op en het is een extra 

bevestiging dat we met ons programma op de goede 

weg zitten!’
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PPGM; winnaar van de Okura - 
Emma at Work Award 2014

Havenbedrijf Amsterdam en 
Emma at Work; een mooie match

In 2014 won PGGM de Okura – Emma at Work award voor hun 
‘Make it Possible’ programma. Marieke van Hal is recruiter en 
programmamanager van het zogenoemde MIP programma. 

Havenbedrijf Amsterdam NV ontwikkelt, exploiteert en beheert 
de Amsterdamse haven en haventerreinen, met als doel het sti-
muleren van de economische bedrijvigheid en werkgelegenheid. 

PORTRETPORTRET

EnDi HaiDar WErkT sinds tien jaar voor 

Havenbedrijf Amsterdam. Bij Emma at Work 

raakte hij betrokken toen hij het werk tijdelijk 

van een collega overnam. De klik was zo goed 

dat hij de stichting nooit meer heeft losgelaten. Fendi: 

‘Wat ik zo mooi vind van mijn bedrijf is dat  het geven 

van kansen aan jongeren met een beperking vanuit het 

hart gebeurt en niet omdat het moet. In 2007 was er 

immers nog helemaal geen sprake van wettelijke ver-

plichting. In het begin hadden leidinggevenden nog wel 

eens zoiets van ‘Wat moet ik met iemand die ziek of 

lichamelijk beperkt is?’ Ze waren bang voor uitval en 

wisten vaak niet wat ze konden verwachten. Inmiddels 

weten mijn collega’s dat er geen gemotiveerder perso-

neel te vinden is. Hun positieve instelling en wilskracht 

heeft onze managers overtuigd. De jongeren zelf zijn 

de beste reclame om anderen te overtuigen van hun 

kunnen. 

Dat deze doelgroep niet alleen mij onberoerd laat, 

merkte ik een paar jaar geleden. Via Emma at Work 

werkte een chronisch zieke jongen bij ons die helaas 

overleed. Zijn overlijden had een grote impact op mij 

en nog steeds bezoek ik op zijn verjaardag zijn graf. Op 

zijn begrafenis waren er opvallend veel collega’s. Hij 

heeft iets achtergelaten door zijn wil en verantwoorde-

lijkheidsgevoel om, hoe ziek hij ook was, vrolijk en opti-

mistisch naar zijn werk te komen. Een voorbeeld voor 

iedereen! Door deze jongeren een kans te geven binnen 

onze organisatie en te laten zien dat niets onmogelijk 

is, hopen wij ook voor andere bedrijven een voorbeeld 

te zijn.’

Bij Havenbedrijf Amsterdam gingen inmiddels meer 

dan 15 jongeren aan de slag. Soms  worden ook stages 

ingevuld. Fendi: ‘We willen jongeren stimuleren hun 

opleiding af te ronden. Zonder diploma kom je moei-

lijk aan werk. De jongeren ervaren de werkomgeving 

hier als prettig en van onze kant willen we graag dat 

het werken voor hen ook voelt als een warm bad. Het 

is mooi om te zien dat sommige jongeren meerdere 

jaren achter elkaar terugkomen voor vakantiewerk. En 

ook mooi is om te ervaren dat het steeds makkelijker 

wordt om jongeren te plaatsen binnen ons bedrijf. Zo 

heeft hier afgelopen jaar een jongen met spasticiteit 

gewerkt. Hij had met regelmaat ongecontroleerde be-

wegingen maar iedereen vond dat zo gewoon dat het 

niet eens meer opviel als hij even op en neer zwaaide 

met zijn armen. Veel jongeren werken op projectbasis. 

Maar niet altijd! Zo ondertekende May onlangs haar 

contract voor een vaste aanstelling. 
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Nieuwe vrijwilligers 
worden geïntroduceerd 
in de organisatie  
waarbij het bijwonen 
van een intake als 
prettig wordt ervaren. 
Vrijwilligers krijgen op 
die manier inzicht in 
hoeveel werk een be-
middeling is, om welke 
doelgroep het gaat en 
wat hun toegevoegde 
waarde voor Emma at 
Work kan zijn. 

In 2014 werd een vrijwilligerspool opgezet om de 

dienstverlening van Emma at Work uit te breiden en te 

verbeteren. De pool vormt de basis voor een professio-

nele vrijwilligersorganisatie. De doelstelling voor 2014 

waren 20 vrijwilligers en uiteindelijk gingen 33 vrijwil-

ligers aan de slag voor Emma at Work. Onder leiding 

van een vrijwilligerscoördinator werd een enthousiast 

team samengesteld van veelal professionals met ver-

schillende expertises die ondersteuning bieden bij de 

kerntaak van Emma at Work; het bemiddelen van jon-

geren met een chronische ziekte of lichamelijke beper-

king naar werk. 

De achterliggende gedachte om een vrijwilligerstak op 

te zetten is dat het begeleiden van de genoemde doel-

groep naar werk veelomvattend en arbeidsintensief 

is. Tijdens de voorbereiding is het soms wenselijk om 

‘naast de jongere’ te gaan staan, in de vorm van trai-

ningen, oefeningen en persoonlijke aandacht. De vrij-

willigers worden op werkzaamheden ingezet die kun-

nen bijdragen om de jongeren nog meer persoonlijke 

aandacht en begeleiding op maat te geven.  Dit betreft 

onder andere het mentoren en coachen van jongeren 

bij het solliciteren, het helpen bij het opstellen van een 

CV, het werven van jongeren, het helpen bij het aan-

vragen van uitkeringen en subsidies van  jongeren, het 

werven van fondsen, het vervoeren van jongeren van 

en naar hun werkplek en ondersteuning voor wat be-

treft (uitvoerende) werkzaamheden op het gebied van 

communicatie. Verder worden vrijwilligers ingezet om 

bedrijven te enthousiasmeren voor een samenwerking 

met Emma at Work, bijvoorbeeld door het bijwonen van 

netwerkbijeenkomsten, banenmarkten voor de jonge-

ren en het inzetten van eigen netwerk.

 

Emma at Work zoekt haar vrijwilligers onder oud-Emma 

at Work jongeren (ervaringsdeskundigen), professione-

le begeleiders, coaches of mentoren die naast hun be-

taalde baan uit persoonlijke overweging vrijwilliger wil-

len worden, mensen die vanuit het netwerk van Emma 

at Work jongeren graag als vrijwilliger willen optreden 

en studenten die in het verlengde van hun studie erva-

ring willen opdoen als vrijwilliger. Nieuwe vrijwilligers 

worden geïntroduceerd in de organisatie waarbij het 

bijwonen van een intake als prettig wordt ervaren. Vrij-

willigers krijgen op die manier inzicht in hoeveel werk 

een bemiddeling is en wat hun toegevoegde waarde 

voor Emma at Work kan zijn. De vrijwilligers werken 

zelfstandig, maar de eindverantwoordelijkheid ligt bij 

de consultants. De vrijwilligers zijn in alle drie regio’s, 

Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht, actief.

Door het inzetten van vrijwilligers, kan Emma at Work 

de werkzaamheden die nodig zijn voor het begeleiden 

van de jongeren, gericht én op maat uitvoeren. Het op-

zetten van de vrijwilligerspool werd mogelijk gemaakt 

door bijdragen van onder andere het Oranjefonds, 

Stichting Doen en NSGK. 

Vrijwilligers bij Emma at Work



pam de Wit  (46 jaar, trainer/coach in Amsterdam) 
startte in juni 2014 als vrijwilliger bij Emma at Work. 

Pam: ‘In het afgelopen jaar is mijn hart geraakt door 

het grote enthousiasme en oprechte betrokkenheid 

van de mensen die werkzaam zijn bij Emma at Work. Ik 

vind het heel bijzonder en dit gevoel zorgt ervoor dat 

ik bij ‘Emma’ wil horen. Daarnaast hebben de jongeren 

er voor gezorgd dat ik opnieuw naar mijn eigen werk-

zaamheden ben gaan kijken en dat mijn ‘altijd denken 

in mogelijkheden’ (nog) meer is aangescherpt! Kortom, 

het maakt mij blij op veel verschillende niveaus.’

lisanne snoek (21, recruiter) is sinds 2013 vrijwil-

liger. Ze werd afgelopen jaar gekozen als vrijwilliger 

van het jaar! Lisanne: ‘Bij Emma at Work voel ik mij 

geïnspireerd en gewaardeerd. Het geeft mij energie 

om leeftijdsgenoten met een beperking te laten weten 

dat Emma at Work echt iets voor ze kan betekenen. 

Bij Emma at Work doe je vrijwilligerswerk op maat. Er 

wordt gekeken naar je drijfveren en de sterke kanten, 

zodat je het beste uit jezelf kunt halen. Hoe mooi is dat!’

Fatima bouchibate (55, sociaal juridisch mede-
werker) startte in maart 2014 als vrijwilliger bij Emma 

Work en zat er geregeld op kantoor. Fatima: ‘Ik krijg 

energie van de jongeren. En het geeft me voldoening 

als ik dingen voor elkaar krijg. Dat  is de reden waarom 

ik me heb opgegeven als vrijwilliger. Waardering van de 

jongeren, mijn collega’s en mijn omgeving stimuleren 

mij om vrijwilligerswerk voor deze stichting te doen.’

benedicta van loon (45, coach) is sinds septem-

ber vrijwilliger bij Emma at Work. Benedicta: ‘Het is 

onbeschrijfelijk. Voor Emma at Work werken betekent 

voor mij het dienen van een groter doel dan mijn eigen 

doel. Ik word er heel gelukkig van wanneer ik terugdenk  

aan de vier jongeren waarmee ik heb gewerkt bij Emma 

At Work. Dat is de reden waarom ik me heb aangeslo-

ten bij het team van vrijwilligers!’

sollicitatietrainingen voor jongeren tijdens 
de Week Chronisch zieken
De Week Chronisch Zieken vond  plaats van 7 tot en met 

13 november 2014. In die week stond het versterken 

van zelfredzaamheid en mantelzorg centraal.  Tijdens 

deze week organiseerde  Emma at Work sollicitatie-

trainingen voor jongeren. De trainingen gebeurden op 

inschrijving en met hulp van vrijwilligers die hun pro-

fessionele kennis hiervoor ter beschikking stelden. Aan 

bod kwamen informatie over het sollicitatieproces, het 

schrijven van een goede brief, het CV, het gesprek en 

hoe je om gaat met vragen over de chronische ziekte. 

Colourful vrijwilligersdiner
Op 4 december kwamen medewerkers, jongeren en  

vrijwilligers van Emma at Work bij elkaar in de Colour 

Kitchen in Utrecht. Samen werd gekeken naar de mooie 

dingen die bereikt waren afgelopen jaar. De 21-jarige 

Lisanne Snoek, HBO studente HRM, werd gekozen als 

vrijwilliger van het jaar. Tijdens de avond werden per-

soonlijke belevenissen van jongeren van Emma at Work 

gedeeld en werd er samen gekookt. 

Jaarverslag 2014 - Emma at Work - 27

PORTRET

26 - Emma at Work - Jaarverslag 2014



28 - Emma at Work - Jaarverslag 2014

7

Jaarverslag 2014 - Emma at Work - 29

In 2014 is de wens 
ontstaan om een  
nieuwe huisstijl voor 
Emma at Work te 
ontwikkelen.  
De implementatie  
heeft een vervolg in 
2015. 

Doelstellingen in 2014 betroffen het opzetten van een 

donateurprogramma, het uitbreiden van de social me-

dia, het verwerven van een landelijk bekende ambas-

sadeur, de ontwikkeling van een nieuwe huisstijl en het 

restylen van het jaarverslag. 

Donateurprogramma
Een programma werd opgezet om particulier fond-

senwerving programma op te zetten. Doel is om met 

ingang van 2016 een basis te leggen voor deze parti-

culiere fondsenwerving. Er werd een online donatiemo-

dule ontwikkeld die geïntegreerd werd in de website 

van Emma at Work. 

nieuwe huisstijl
Het huidige logo van Emma at Work dateert van 2006. 

De wens is ontstaan om een nieuwe huisstijl te ont-

wikkelen die geïmplementeerd kan worden ten tijde 

van het 10 jarig jubileum van Emma at Work. Rob en 

Nienke, twee vrijwilligers uit het reclamevak, buigen 

zich over een nieuwe uitstraling en organiseerden een 

proefshoot met fotografe Karijn Kakebeke waarvoor 

onder andere onze eigen jongerenambassadeur Alex 

Wegman model stond. De implementatie heeft een 

vervolg in 2015. Het digitale jaarverslag ‘nieuwe stijl’ 

over het jaar 2013 verscheen in het najaar en werd 

vormgegeven door grafisch ontwerper en Emma at 

Work vrijwilliger Annelies Dekker. 

nieuwe materialen
Een nieuw filmpje kwam tot stand met hulp van Porter 

Novelli. Centraal staat Ashley Pietersma, via Emma 

at Work werkzaam als junior redacteur. Kim Agasi, in 

2014 via Emma at Work werkzaam op de HR afdeling 

van het AMC kwam aan het woord in de film ‘Dialoog 

project Arbeidsgehandicapten in de UMC’s’.

Een foto met jongeren van Emma at Work werd ge-

maakt voor de liftdeuren van het AMC in de publieks-

hal. De foto is onderdeel van de interne AMC campagne 

om vaker de trap te nemen in plaats van de lift.

In het Wilhelmina Kinderziekenhuis kreeg Emma at 

Work redactieruimte op de beeldschermen. Er werden 

posters en flyers ontwikkeld en er kwam een artikel in 

het interne medium Scoop.

Er werden nieuwe ervaringsverhalen opgetekend van 

bedrijven en van jongeren die werden gebruikt bij pre-

sentaties en uitgezet op de website en via social media. 

50ste jongere aan het werk in het aMC
De 50ste jongere die in het AMC aan het werk ging 

werd gevierd met het aanbieden van een taart aan HR 

directeur Bert Roelofs van het AMC. AT5 deed verslag 

voor het programma ‘In de stad’ en interviewde onder 

andere consultant Marja Witteman, kinderarts Mariken 

Gruppen en enkele jongeren die werkzaam zijn in het 

AMC. 

Tweede Okura-Emma at Work award uitrei-
king
Op 4 maart werd voor de tweede keer de Okura – Emma 

at Work award uitgereikt. Vijftien bedrijven meldden 

zich aan voor deze award. De jury bestond uit General 

Manager Hotel Okura Amsterdam Emmy Stoel, wet-

houder van Amsterdam Andrée van Es, Willem Philip-

sen, voormalig gitarist van onder andere Anouk en nu 

werkzaam via Emma at Work en juryvoorzitter Hugo 

Heymans. Zij moesten uit de top drie, PGGM uit Zeist, 

Joulz uit Rotterdam en Havenbedrijf Amsterdam een 

winnaar kiezen. PGGM ontving de award uit handen 

van presentator Freek de Jonge en wethouder Andrée 

van Es. 

Website 
Het aantal bezoekers ten opzichte van eind 2013 steeg 

van 14.191 (waarvan 10.378 uniek) naar 21.777 

(waarvan 15.782 uniek). Een doneerfunnel werd toe-

gevoegd met een opvallende button op de homepage 

die leidt naar de pagina waarop men online kan done-

ren. Een twitterfountain werd in 2014 toegevoegd aan 

de homepage van Emma at Work.

Marketing en Communicatie

https://www.youtube.com/watch?v=PzmvWw1xPLE
http://www.abvakabofnv.nl/mijn-sector/alle-caos/universitair-medische-centra/project-arbeidsgehandicapten/
http://www.abvakabofnv.nl/mijn-sector/alle-caos/universitair-medische-centra/project-arbeidsgehandicapten/
http://www.at5.nl/gemist/tv/275/15649/-/19
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social Media
Social media werd in 2014 steeds meer onderdeel van 

de communicatie. Vacatures en actualiteiten werden 

via Facebook en Twitter ingezet en gedeeld. Ook suc-

cesvolle matches werden gemeld via social media en 

activiteiten waarbij Emma at Work betrokken was. Het 

aantal volgers steeg gestaag (Facebook van 480 vol-

gers eind 2013 naar 700 volgers eind 2014 en twitter 

van 1000 volgers naar ruim 1200 volgers). Het best 

gelezen bericht in 2014 was tijdens de Week Chronisch 

Zieken waarin aandacht voor dit initiatief werd ge-

vraagd. Een bericht van Emma at Work jongere Antho-

ny die (met succes) op zoek was naar een stageplaats 

scoorde ook hoog (10.300 views). Over het algemeen 

kan worden gezegd dat berichten met foto’s van jonge-

ren hoog scoren. 

nieuwsbrief
In 2014 werden  nieuwsbrieven ontwikkeld voor jon-

geren, bedrijven en vrijwilligers. De nieuwsbrief werd 

afgelopen jaar via het programma Mailchimp ver-

zonden. Dit programma geeft inzicht in het bereik en 

biedt vormgevingstechnisch meer mogelijkheden dan 

de wijze waarop eerdere nieuwsbrieven werden ver-

stuurd. 

publicaties
Emma at Work leverde artikelen aan voor onder andere 

het jongerenmagazine LEF, het blad V&VN (doelgroep 

verpleegkundigen), het Longfonds, MVO Nederland en 

Trouw. Artikelen werden geschreven voor het blad Sta-

tus van het AMC en voor het overkoepelende blad voor 

UMC’s, de Dialoogkrant. Een foto van een van de jonge-

ren van Emma at Work betreffende een artikel over de 

Participatiewet verscheen in Trouw. Ervaringsverhalen 

van jongeren verschenen in de nieuwsbrief van NSGK.  

Ook verscheen er een artikel in de nieuwsbrief van het 

Ronald McDonald huis Amsterdam.

Een nieuwe landelijke ambassadeur werd niet gevon-

den. 

ET 888 HOTElkaMErs tellende hotel 

maakt onderdeel uit van Okura Hotels & 

Resorts, een wereldwijde keten van 25 

hotels. Het vijfsterrenhotel werd in 1972 

officieel geopend door Z.K.H. Prins Claus. Het hotel 

heeft vier restaurants met in totaal vier Michelinster-

ren en een Bib Gourmand. Hiermee neemt Hotel Okura 

Amsterdam een unieke culinaire positie in de wereld in. 

Samen met Emma at Work is Hotel Okura initiatiefne-

mer van de jaarlijkse uitreiking van de Okura – Emma 

at Work award, een prijs voor het bedrijf dat heeft laten 

zien dat jongeren met een chronische ziekte heel goed 

zijn te integreren in het arbeidproces. Het evenement 

werd in 2014 voor de tweede maal georganiseerd en 

PGGM won de award. 

Emmy Stoel: ‘In 2000 werkten wij al samen met het 

Emma Kinderziekenhuis en in 2013 hebben we daar 

Emma at Work aan toegevoegd. Uit ervaring kan ik zeg-

gen dat jongeren met een chronische ziekte of lichame-

lijke beperking zeer gemotiveerde, fijne en waardevolle 

collega’s zijn.’ Zelf begon Emmy haar carrière met het 

plakken van boeken op de middelbare school. Als kind 

keek ze al gefascineerd naar de tv-serie ‘Hotel’. ‘Ik vond 

die belevenissen en luxe fantastisch. Een tante van mij 

werkte in de internationale hotellerie en kwam altijd 

thuis met de mooiste verhalen. Vanaf dat moment wist 

ik dat mijn toekomst in het hotelvak zou zijn.’ Na het 

afsluiten van de Hoge Hotelschool in Maastricht kwam 

Emmy via kennissen aan haar eerste baan als PA van 

de General Manager van Hotel Arendshoeve in Bergam-

bacht, het kleinste hotel van Nederland. Voor Emmy 

was het een geweldige startfunctie en de springplank 

naar haar carrière in de (internationale) hotellerie. 

Wat Emmy trekt in de samenwerking met Emma at 

Work is de drive en het enthousiasme van de stichting. 

Emmy: ‘De jongeren vertellen keer op keer dat ze als 

gewone mensen behandeld willen worden en deel wil-

len uitmaken van het arbeidsproces. Het geeft mij veel 

voldoening dat de Okura - Emma at Work Award daar 

een steentje aan kan bijdragen.’ Volgens Emmy is het 

draagvlak binnen het hotel voor de organisatie van de 

award uitreiking groot. ‘Wij hebben een medewerker 

via Emma at Work in dienst in één van onze keukens en 

dat gaat heel goed. Mede daardoor is het team enorm 

gemotiveerd om van dit speciale evenement een suc-

ces te maken.’ Een advies voor jongeren die net als zij 

een passie hebben voor de hotellerie heeft Emmy ook. 

‘Als je passie voor de horeca en doorzettingsvermogen 

hebt en het leuk vindt om het anderen naar de zin te 

maken dan is iedereen welkom in de horeca.’ 

Emmy Stoel is sinds 2011 General Manager van Hotel Okura Amsterdam. Het hotel bood aan meer-
dere jongeren een werkervaringplek en organiseert samen met de stichting de jaarlijkse Okura - 
Emma at Work award uitreiking. 

H
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Publicaties in 2014

Ambassadeur van Emma at Work Hugo Heijmans en directeur Dertje 

Meijer van Havenbedrijf Amsterdam.Publicaties in De Telegraaf en in Dagblad Trouw

Fotografie voor de liftdeuren van het AMC met  

Emma at Work jongeren Kim en Marleen

Proefshoot voor de nieuwe huisstijl met communicatie en pr medewerkster Larissa Bergshoeff en jongeren van Emma at Work als model.Publicaties in het blad De Dialoogkrant van de UMC’s en jongerenmagazine LEF

Publicaties in het blad Status van het AMC en verpleegkundigenblad V&VN
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‘Vanuit de filosofie dat 
werk - naast inkomen - 
betekenisvol is als bron 
van zelfvertrouwen, 
zelfontplooiing en par-
ticipatie in de samen-
leving, willen we Emma 
at Work graag onder-
steunen.’
- Arjen Bos, algemeen directeur 

van Faber Personeelsdiensten 

Emma at Work werd ook in 2014 gesteund door lange 

termijn sponsors zoals de Rabobank Foundation, Start 

Foundation, Stichting Doen en het VSB Fonds. Andere in-

komsten betroffen bijdragen van het Oranjefonds, NSGK, 

Havenbedrijf Amsterdam, UMC Utrecht, Community & 

Business Amstelveen, het Expertise centrum Ziek en 

Onderwijs van het Sophia Kinderziekenhuis, Stichting 

Optimix, de Tempo Team Foundation, NautaDutilh, Ho-

tel Okura Amsterdam, HRM online, FlexService, pLAN8, 

SPRTZ en HidasHi. Verder organiseerde Rotary Rotter-

dam Alexander een voorpremière van de film Koemba. 

De opbrengst ging deels naar Emma at Work.  Het Emma 

Kinderziekenhuis/AMC en Faber Personeelsdiensten 

waren in 2014 partners van Emma at Work en er was 

een samenwerking met het Wilhelmina Kinderziekenhuis 

UMC Utrecht.

nieuwe partner Faber personeelsdiensten
Sinds 1 april 2014 werkt Emma at Work samen met Fa-

ber Personeelsdiensten. Deze personele dienstverlener 

bemiddelt vakmensen in de bouw en schildersbranche 

en verzorgt de verloning van de jongeren van Emma at 

Work.  Arjen Bos, algemeen directeur van Faber  Perso-

neelsdiensten: ‘Vanuit de filosofie dat werk - naast inko-

men - betekenisvol is als bron van zelfvertrouwen, zelf-

ontplooiing 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 steen-

tje bijdragen om nog meer jongeren aan een zelfstandige 

en onafhankelijke toekomst te helpen.’  In het verlengde 

van de samenwerking werd er op 18 september jl. een 

zogenoemde ‘Faber at Work’ dag georganiseerd. Het per-

soneel van Faber kwam in actie voor Emma at Work om 

nieuwe werkplekken te vinden voor de jongeren. Onder 

andere Emma at Work jongere Kor Werkman vond naar 

aanleiding van deze dag een baan bij PWC. 

Havengildediner
Havenbedrijf Amsterdam organiseert jaarlijks op de laat-

ste vrijdag van november het Havengildediner. Tijdens 

deze netwerkbijeenkomst komen het regionaal haven-

bedrijfsleven, havenbedrijven, politiek (lokaal/regionaal), 

bestuur en brancheorganisaties samen. Opnieuw mocht 

Hugo Heymans in 2014 een cheque in ontvangst nemen. 

Dertje Meijer, CEO van Havenbedrijf Amsterdam: ‘Wij 

vinden het belangrijk om te investeren in mensen. We 

zamelen geld in en roepen bedrijven op om werkplekken 

beschikbaar te stellen. En dat gaat steeds beter. In het 

afgelopen jaar waren dat maar liefst 38 bedrijven.’ Der-

tje Meijer overhandigde namens het havenbedrijfsleven 

en Havenbedrijf Amsterdam NV een cheque van 52.500 

euro aan prof. Hugo Heymans, voormalig directeur en 

kinderarts van het Emma Kinderziekenhuis/AMC in Am-

sterdam en initiatiefnemer van Emma at Work. 

klik 
Uit onderzoek van de Psychosociale Afdeling van het 

Emma Kinderziekenhuis/AMC  is duidelijk geworden dat de 

ontwikkeling en levensloop van kinderen sociaal en emo-

tioneel onder druk staan als zij opgroeien met een chro-

nische of levensbedreigende ziekte, of (onverwachts) 

opgenomen zijn geweest in een ziekenhuis. KLIK is een 

web gebaseerde methode waarmee de Kwaliteit van Le-

ven van kinderen die onder behandeling zijn (geweest) in 

een (kinder)ziekenhuis en diens ouders systematisch in 

beeld kan worden gebracht. Met de KLIK methode kun-

nen problemen vroegtijdig worden gesignaleerd en be-

sproken. Daarnaast kunnen relevante interventies wor-

den aangeboden om kinderen te leren omgaan met hun 

ziekte of behandeling en ouders te ondersteunen. Aan de 

online vragenlijsten werden in 2014 in samenwerking 

met Emma at Work vragen rondom ziek zijn en werk toe-

gevoegd. KLIK wordt inmiddels  geïmplementeerd in acht 

ziekenhuizen voor zo’n 20 verschillende ziektegroepen. 

Meer dan 2000 kinderen en hun ouders meldden zich in 

2014 aan op website van KLIK.

Vrienden van Emma at Work programma
Het programma groeide in 2014. Forest Laboraties, 

SWDV, Beter, Tempo Team, Van Oord, Das Rechtsbij-

stand, PGGM en Fruitful Office nemen deel door de 

stichting jaarlijks te steunen.

Fondsen, partners en vrienden van Emma at Work
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EinEkE: ‘Na mijn studie politicologie speci-

aliseerde ik me in ontwikkelingssamenwer-

king en kwam ik terecht bij Stichting Doen. 

Ik bezocht veel projecten in het buitenland, 

waaronder bijvoorbeeld India. Dat klinkt heel leuk en in-

teressant. Maar tegelijkertijd vond ik het op mijn 26ste 

ook best ingewikkeld. Ik merkte dat het soms lastig was 

om mijn stempel op een project te zetten vanwege an-

dere culturen. Voor de projecten waar ik in mijn huidige 

baan bij betrokken ben, het zijn er zo’n 80, is dit heel 

anders. Ik heb meer contact, kan altijd bellen en kan 

projecten bezoeken als dat noodzakelijk is. 

Stichting Doen is in 1991 opgericht door de Nationale Post-

code Loterij en kreeg opdracht om in het verlengde van en 

aanvullend op de loterij, kleinere en vernieuwende organi-

saties te steunen. Een van de manieren waarop DOEN dit 

doet is via het participeren in groene en sociale bedrijven, 

bijvoorbeeld door er aandelen in te nemen. Op deze wijze 

komt geld in de vorm van dividend en uitkoop weer terug 

en kan dit opnieuw worden ingezet,  waardoor de loterij-

opbrengst voor een zo groot mogelijke groep van begun-

stigden beschikbaar is. DOEN werkt via haar bijdragen aan 

projecten en initiatieven die de wereld groener, socialer 

en creatiever maken.  Momenteel staan veel mensen aan 

de zijlijn. DOEN gelooft erin dat het voor iedereen mogelijk 

moet zijn actief deel te nemen aan de maatschappij. 

Reineke: ‘De bedragen waarmee we projecten onder-

steunen variëren van 10.000 euro tot 250.000. Een 

belangrijke voorwaarde om geld toe te kennen is dat 

het project zichzelf kan bedruipen. Dus dat het pro-

ject een goed verdienmodel heeft. Soms initiëren we 

ook projecten, zoals de Vriendentuinen. Het idee is dat 

zorgboerderijen, boerderijen waar mensen met een 

handicap werken, via een Vriendentuin verse groenten 

en fruit, en inmiddels ook eieren, leveren voor de voed-

selpakketten van de Voedselbank.  Er zijn nu 16 zorg-

boeren betrokken bij dit project en we willen het graag 

uitrollen naar heel Nederland.  

Het leuke van mijn werk is dat ik met heel veel mensen 

in aanraking kom die leuke en belangrijke dingen doen 

om de maatschappij een beetje beter te maken.  Ik heb 

hierdoor een ander beeld van Nederland dan de gemid-

delde Nederlander. Want veel mensen weten niet wat 

er allemaal bedacht en geïnitieerd wordt door mensen 

die zich in zetten voor onze maatschappij. Ik krijg wat 

dat betreft een heel vrolijk beeld van ons land, ondanks 

dat er soms schrijnende problemen aan ten grondslag 

liggen. Dat geldt ook voor Emma at Work. Ik sta achter 

dit initiatief omdat Emma at Work jonge mensen die 

aan de kant staan door omstandigheden waar ze niets 

aan kunnen doen, helpt aan een betere toekomst en 

plek in de maatschappij.’ 

ET OranJE FOnDs is ontstaan als huwe-

lijkscadeau aan Koning Willem-Alexander 

en Koningin Máxima. Het fonds wil ener-

zijds sociale samenhang en anderzijds so-

ciale participatie bevorderen, net als betrokkenheid in 

de samenleving. Het fonds doet dat door initiatieven 

te ondersteunen die ervoor zorgen dat mensen elkaar 

ontmoeten, minder eenzaam zijn, begrip krijgen voor 

elkaar en zich inzetten voor een ander. 

Deze achterliggende gedachte deed Eline Crins beslui-

ten een open sollicitatie naar het Oranje Fonds te sturen. 

Met succes. Want al vele jaren is zij een van de bevlogen 

medewerkers van het fonds. Eline: ‘We steunen organi-

saties die actief bijdragen aan onderlinge verbondenheid 

tussen mensen. Het is echt geweldig om al die mooie ini-

tiatieven voorbij te zien komen. Het onderwerp betreft 

meestal mensen die in een moeilijke situatie zitten. De 

oplossing voor die moeilijke situatie wordt gezocht door 

anderen, vaak verenigd in een maatschappelijke organi-

satie, die met een positieve insteek de problemen te lijf 

willen gaan. Dat vind ik mooi aan de projecten die we 

steunen; er wordt altijd gedacht in oplossingen. Wat ik bij 

de aanvraag van Emma at Work bijzonder vond was de 

combinatie van het helpen van een kwetsbare doelgroep 

aan een plek op de arbeidsmarkt en de inzet van vrijwil-

ligers. Dat is uniek. Daarnaast was de aanvraag goed 

uitgewerkt zat er een gedegen plan van aanpak achter.’

Het Oranje Fonds heeft momenteel veel aandacht voor 

jongeren. In hun programma ‘Kansen voor jongeren’ 

ondersteunen ze voortijdig schoolverlaters bij het be-

halen van een startkwalificatie. En in 2011 lanceerde 

Koningin Maxima het programma Kinderen Maken 

Muziek, dat als doel heeft kinderen in groepsverband 

een muziekinstrument te leren spelen. Ook startte het 

Oranje Fonds een speciaal sportprogramma dat beoogt 

om door sport sociale samenhang te versterken. Ver-

der is het fonds bekend van onder andere de campag-

nes NLdoet en Burendag en de Appeltjes van Oranje, 

een jaarlijkse prijs.

Eline houdt haar projecten goed in de gaten. ‘Ik probeer 

altijd in gesprek te gaan met de mensen die erachter 

zitten. Soms kan dat vanachter mijn bureau maar ik ga 

ook het land in.’ Ook Koning Willem-Alexander en Ko-

ningin Máxima  zijn zeer betrokken bij hun Oranje Fonds 

waarvan ze beschermpaar zijn. ‘Ze nemen hun rol heel 

serieus en bezoeken een aantal projecten per jaar. Die 

bezoeken bereiden ze altijd heel goed voor en ze weten 

altijd precies wat er leeft.’ 

Het Oranje Fonds steunt Emma at Work voor een be-

drag van 75.000 euro, verspreid over drie jaar. Onder 

andere door dit bedrag is Emma at Work in staat om 

op professionele wijze een vrijwilligersorganisatie tot 

stand te brengen. 

Eline Crins is sinds 7 jaar projectadviseur bij het Oranje Fonds. 
Samen met 14 collega’s behandelt ze de aanvragen die bij het 
fonds binnen komen. De aanvraag van Emma at Work, voor de 
opzet van een vrijwilligersorganisatie, kwam ook op haar bureau 
terecht. En gelukkig adviseerde ze positief!

H

Reineke Schermer is programmamanager Sociaal Ondernemen 
bij Stichting Doen. Nadat ze in 1998 een zwangerschapsverlof 
invulde is ze er nooit meer weggegaan. Stichting Doen onder-
steunt Emma at Work sinds 2008.

PORTRETPORTRET

r
Eline Crins van Het Oranje FondsReineke Schermer van 

Stichting DOEN



9 EMMA AT WORK HELPT
Ga via Emma at Work 
WERKEN
Laat je niet 
BEPERKEN
Echt een prettig 
KANTOOR
Kom voor jezelf op en 
SCOOR
Goede mensen met veel 
MOTIVATIE
Heel belangrijk is 
ARBEIDSPARTICIPATIE
- Cecil Vorst, administratief medewerker Emma at Work

Per 31 december 2014 telde Emma at Work 10 vaste 

medewerkers en 33 vrijwilligers. De vaste medewer-

kers zijn onderverdeeld in vijf consultants, drie part-

time medewerkers office, een marketing communica-

tiemedewerker en een directeur/fondsenwerver. Twee 

van de medewerkers vallen in de eigen doelgroep van 

Emma at Work. 

Het team werd afgelopen jaar versterkt door Natasja 

van Vliet,  coördinator vrijwilligers en Maura Lenting, 

projectleider donateurs. Ook Elsbeth Boeker versterkte 

tijdelijk het team als coach. Het zwangerschapsverlof 

van directeur Marlies van Hilten werd ingevuld door 

Wien Sillevis Smitt. 

De vrijwilligers werden ingezet als coach/begeleider 

van jongeren, (coach) trainer, grafisch vormgever, 

deskundige sociale wetgeving, regiocoördinator, ad-

ministratief medewerker, recruiter/acquisiteur en als 

adviseur ten behoeve van de directie op het gebied van 

P&O, recruitment en fondsenwerving. 

Het onbezoldigd bestuur bestond per 31 december 

2014 uit de bestuursleden Marc Benninga (voorzitter), 

Vincent Bloem, Paul van Heekeren, Hans van der Steen 

en Mark Braber. 

Studente communicatie aan de Hogeschool Inhol-

land Amsterdam Kim van der Poll studeerde af op 

haar scriptie ‘Jongeren met een beperking begeleiden 

naar een betaalde baan. Hoe kan Emma at Work deze 

doelgroep bereiken?’ Ook Nick Kreulen deed zijn afstu-

deerscriptie over Emma at Work. In het kader van zijn 

studie aan de Fontys Hogeschool Eindhoven deed hij 

onderzoek naar de behoeften van fysiek beperkte en 

chronisch zieke jongeren ten aanzien van begeleiding. 

Het team
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De consultants 
Marja: ‘Jongeren met een chronische ziekte en/of li-

chamelijke handicap zijn zo ongelooflijk gemotiveerd 

om mee te doen in de maatschappij en op de arbeids-

markt! Hun motivatie, inzet en levenshouding stimu-

leert mij heel erg. Vanuit mijn ervaring als pedagogi-

sche medewerker in het Emma Kinderziekenhuis/AMC 

weet ik ook hoe belangrijk het is voor hun gezondheid 

en hun geluk om ook gewoon mee te doen. Die kans 

moeten ze dan ook krijgen. Ik vind het fantastisch om 

ze te helpen die eerste stappen te helpen maken en 

met elkaar werk te maken van hun toekomst.’ 

Marja Witteman (1960) is vanaf de start van Emma 

at Work betrokken bij de stichting. Hiervoor was zij 

pedagogisch medewerker in het Emma Kinderzieken-

huis AMC.  Eerder was Marja coördinator van Stichting 

Sterrekind, werkte ze als sociotherapeut bij Kinder en 

Jeugdpsychiatrisch Centrum de Tulpenburg en was ze 

groepsleider bij Buitenkliniek De Lindenhof. 

lonneke: ‘Ik ben altijd op zoek geweest naar werk 

dat ik zelf zinnig vind. Ik word enthousiast van mensen 

verder helpen met de doelen die zij hebben en dat kan 

ik aardig kwijt bij Emma at Work. Werken is niet voor 

iedereen even vanzelfsprekend, maar voor iedereen 

vaak wel heel belangrijk. Dit mee helpen mogelijk te 

maken spreekt mij heel erg aan en de kracht die ik zie 

bij onze jongeren inspireert mij dagelijks. Het is dus 

zeer zinnig werk wat ik doe bij Emma at Work!’

Lonneke Jansen (1978) is sinds 2009 consultant bij 

Emma at Work. Ze zette onder andere de locatie Rot-

terdam op en werkte aan het netwerk van Emma at 

Work in Zuid Holland. Eerder werkte ze als woonzorg 

consulent bij Stichting Cardia waar ze verantwoor-

delijk was voor het opzetten en het bezetten van een 

nieuwe zorglocatie. Ook was zij ambtelijk secretaris 

van Thuiszorg Rotterdam, Project management offi-

cer bij Fortis Bank, consultant bij Terra Management 

Groep en werkte ze als skilerares. 

lilian: ‘Het geeft mij enorm veel voldoening mij in te 

zetten voor deze jongeren door een bijdrage te mogen 

leveren aan hun bestaansrecht door middel van werk 

en hun persoonlijke ontwikkeling. Zelf leer ik veel van 

hen, namelijk wat het betekent om met een ziekte of 

beperking te leven, doorzettingsvermogen en motiva-

tie. Elke jongere aan het werk is een groot succes en 

daardoor een feestje waard.’ 

Lilian van Heckers (1967) werkt sinds 2013 als con-

sultant bij Emma at Work. Haar werkgebied is de regio 

Rotterdam. Hiervoor was zij senior consultant bij Expe-

ris, manager interim professionals/recruiter bij Vitae, 

consultant bij Kliq BV en consultant bij Secretary To-

day en werkte ze bij Tempoteam en NBBS Reizen. 

Marita: ‘Ik vind het een vanzelfsprekendheid dat onze 

jongeren eerlijke kansen verdienen in de samenleving, 

ook op de arbeidsmarkt. Bovendien laat het bedrijfsle-

ven een gigantisch potentieel liggen als zij niet aan de 

bak komen. Een goede match is echt een win-win situ-

atie, dat vind ik een mooi uitgangspunt en het maakt 

me enthousiast om daar aan bij te dragen!’

Marita Bruning (1984) studeerde culturele antropolo-

gie aan de Universiteit van Amsterdam en deed daar-

voor de studie Maatschappelijk Werk en Dienstverlening 

aan de Hogeschool van Amsterdam. Sinds 2013 is ze 

consultant bij Emma at Work. Haar werkgebied betreft 

de regio’s Noord Holland en Utrecht. Hiervoor deed ze 

trajectbegeleiding en relatiebeheer bij Stichting Shoot, 

was zij jeugdhulpverlener bij Spirit Jeugd en Opvoedhulp 

en was ze als ambulant hulpverlener betrokken bij Pleeg-

zorg. Als vrijwilliger was ze betrokken bij Tijdschrift Cul.

ECil: ‘Door mijn spierziekte is een baan 

vinden zeer moeilijk. Ik heb al meerdere 

keren geprobeerd om een opleiding af te 

ronden, maar helaas was het tempo een 

gigantisch probleem. Ik hield het gewoon niet bij, waar-

door ik steeds genoodzaakt was voortijdig te stoppen 

met mijn opleiding. Ik wil heel graag werken, omdat ik 

het belangrijk vind om nuttig bezig te zijn, structuur te 

hebben, sociaal bezig te zijn, te werken aan mijn zelf-

ontplooiing, mijn gezonde verstand te gebruiken en om 

mijn eigen salaris te verdienen. Ik was Emma at Work 

al meerdere malen tegen gekomen op het internet. Ik 

ging op gesprek bij Marja en samen gingen we op zoek 

naar een baan. Zij koppelde mij aan Justin Samgar. Met 

hulp van hem heb ik meerdere gedichten geschreven, 

ik vind het namelijk prettig om mij op die manier uit 

te drukken. Justin vind ik echt een goede dichter en 

hij heeft me dan ook veel geleerd. Hij was één van de 

dichters bij de Spoken word show ‘I SPEAK’ in theater 

De Meervaart in Amsterdam. Justin had mij voor deze 

show uitgenodigd en dit was een ontzettend leuke en 

leerzame avond.

Toen dit project eindigde gingen Marja en ik opnieuw 

op zoek. Bij Emma at Work bleken ze op zoek te zijn 

naar administratieve ondersteuning. Zo kwam de mo-

gelijkheid om op sollicitatiegesprek te gaan bij Emma 

at Work. Zelf ben ik erg onzeker op het gebied van sol-

liciteren. Maar dit ging uiteindelijk door het prettige sol-

licitatie gesprek soepel. Emma at Work houdt rekening 

met mijn situatie.

Na lang wachten op een baan werd ik tot mijn verba-

zing en blijdschap dus aangenomen!  Op het kantoor 

hoor ik er gewoon bij. Dat is zeer prettig, want het is 

een gevoel dat mij echt onbekend was. Mijn collega’s 

zijn echt top. Achter de computer voer ik verschillende 

administratieve werkzaamheden uit. Het gaat mij niet 

om de precieze inhoud van deze werkzaamheden, 

maar om het gevoel dat ik erbij hoor en mijn steentje 

bij kan dragen.’

Cecil Vorst (30) heeft Duchenne spierdystrofie, een progressieve 
spierziekte die voornamelijk onder jongens voorkomt. Als je gebo-
ren wordt met deze ziekte, breken je spieren langzaam af en word 
je steeds zwakker. Cecil werkt sinds november 2014 een middag 
per week bij Emma at Work als administratief medewerker.

C
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Cecil Vorst werkt bij 
Emma at Work op kantoor

VAN LINKS NAAR RECHTS:
MARJA  WITTEMAN, 

LONNEKE JANSEN, 
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sandra: ‘In 1994 is bij mij de Ziekte van Crohn vast-

gesteld en na enkele jaren van de juiste balans zoeken 

tussen werk en privé  is de ziekte sinds 1999 rustig. 

Desondanks ben ik voor 50% afgekeurd en weet ik uit 

ervaring dat het vinden van een baan lastig blijkt te 

zijn. Ik heb het geluk gehad dat er werkgevers zijn ge-

weest die verder dan mijn ziekte hebben gekeken en 

mijn talenten volledig hebben benut. Deze talenten zou 

ik dan ook graag aanwenden om anderen in gelijksoor-

tige omstandigheden te helpen om, net als ik, toch een 

volwaardige carrière te ontwikkelen. En dat is de reden 

waarom ik graag bij Emma at Work werk! 

Sandra Eleveld (1971) is sinds november 2014 office 

manager bij Emma at Work. Hiervoor werkte ze als of-

fice manager bij Instituut Maatschappelijke Innovatie, 

managementassistent en opleidingscoördinator bij 

het GVB en had ze diverse grafische functies bij HDC 

Media. 

larissa: ‘Alweer ruim een jaar mag ik mijn bijdrage 

leveren aan onze mooie organisatie. Naast dat ik leu-

ke, leerzame en gevarieerde werkzaamheden uitvoer, 

maak ik deel uit van een enthousiast en bevlogen team. 

Samen zetten we ons voor de volle 100% in met als doel 

om alle jongeren met een chronische ziekte of lichame-

lijke beperking aan een passende baan te helpen, zodat 

ook zij kunnen leren, ontwikkelen, meedoen en de kans 

op een zelfstandige toekomst kunnen vergroten!’

In maart 2014 begon Larissa Bergshoeff (1990) 

als officemanager en medewerker communicatie bij 

Emma at Work. Even daarna kreeg ze haar bul inzake 

haar Master Communicatiewetenschap aan de Univer-

siteit van Amsterdam. Tijdens haar studie liep Larissa 

stage bij Amsterdam Cares, een organisatie die flexibel 

vrijwilligerswerk faciliteert voor young professionals. 

Daarvoor liep ze stage bij Compasso Mundocom, een 

activatie- en communicatiebureau en onderdeel van 

Publicis Groep Nederland. Als vrijwilliger is Larissa 

sinds 2013 betrokken bij Amsterdam Cares. Daarnaast 

is ze medeoprichtster en vicevoorzitter geweest van 

de goede doelen commissie van studentenvereniging 

L.A.N.X. in Amsterdam en was ze voorzitter van Skulda, 

een actief damesdispuut gelieerd aan L.A.N.X.

Eva: ‘Mijn rol bij Emma at Work is geleidelijk aan groter 

geworden naarmate de organisatie groeide. Al vanaf 

het begin voel ik me zeer betrokken. Niet alleen bij de 

jongeren, die in mijn ogen net zoveel kansen op een 

carrière en een fijne baan verdienen als hun gezonde 

leeftijdgenoten  (al was het alleen al vanwege hun vaak 

enorme doorzettingsvermogen) maar ook bij het team 

dat met heel veel passie elke dag weer probeert om 

deze groep jongeren aan een toekomst te helpen door 

ze te integreren op de arbeidsmarkt.’ 

Eva Lunshof (1965) is communicatie adviseur en 

sinds 2007 verbonden aan Emma at Work. Daarnaast 

schrijft ze voor Sanoma Media en werkt ze voor andere 

opdrachtgevers op het gebied van communicatie en 

pr. Eerder was ze communicatie adviseur bij Van Luy-

ken Communicatie Adviseurs in Haarlem.

Marlies: ‘Jongeren die de pech hebben om op te 

groeien met een ziekte moeten daar niet ook nog extra 

nadeel van ondervinden in hun ontwikkeling naar vol-

wassenheid. Zij moeten zo gewoon mogelijk mee kun-

nen doen, hun talenten kunnen inzetten en werk doen 

dat past bij hun capaciteiten en wensen. In dat geval 

word je het meest gelukkig en dat gun ik iedereen!’

Marlies van Hilten (1972) heeft zeven jaar ervaring 

in de uitzendbranche en is sinds 2006 betrokken bij de 

oprichting van Emma at Work als projectleider.  Sinds 

2008 is ze directeur van de stichting. Begonnen in de 

kelder van het AMC met één medewerker, liet ze de 

stichting groeien naar een organisatie met ruim tien 

medewerkers en werkzaam vanuit drie locaties. Eer-

der was Marlies HR manager bij IT Solution Partners 

en project manager in het AMC. Hiervoor werkte ze als 

projectmanager bij Vedior en detacheringmanager bij 

Dactylo. 

Judy: ‘Het voelt goed om voor een organisatie te wer-

ken die zich inzet voor kansen en mogelijkheden van 

jonge mensen met veel talenten en ambities. Ze heb-

ben de pech dat ze een ziekte of een beperking hebben 

maar dit neemt niet weg dat zij net als ieder ander een 

zelf verdiende toekomst tegemoet willen. Ik hoop dat 

er een dag komt dat Emma at Work niet meer nodig is 

en dat het vanzelfsprekend is dat iedereen naar vermo-

gen aan het werk kan. Tot die tijd zet ik me heel graag 

voor de doelgroep van Emma at Work in omdat ik van 

mening ben dat iedereen kansen verdient en dat er 

nog heel veel te doen is  aan beeldvorming en bewust-

wording voordat het gewoon is dat deze groep gewoon 

mee kan doen in onze maatschappij.’

Judy van den Berg (1974) werkt sinds 2011 bij Emma 

at Work.  Als consultant is ze verantwoordelijk voor de 

regio Utrecht. In haar vorige baan als ambulant be-

geleider coördineerde ze de ambulante begeleiding 

van kinderen en jongeren met een chronische ziekte 

of lichamelijke beperking in het onderwijs. Daarvoor 

werkte Judy als intern begeleider, remedial teacher en 

groepsleerkracht op een basisschool.

natasja: ‘Mijn drijfveer om me voor Emma at Work in 

te zetten is omdat ik het belangrijk vind dat iedereen, 

maar vooral jongeren, hun weg op de arbeidsmarkt 

ontdekken en verkennen. Dat ze achterhalen waar hun 

toegevoegde waarde ligt en wat hun kwaliteiten zijn.  

Ofwel: wat ze een werkgever (en de arbeidsmarkt) te 

bieden hebben. Ik heb geleerd dat het ondersteunen 

van onze jongeren veel kan betekenen voor hen zelf, 

maar ook voor de mensen in hun omgeving, de samen-

leving en voor mijzelf!

Natasja van Vliet (1972) was afgelopen jaar betrok-

ken bij Emma at Work als coördinator vrijwilligers. 

Afgelopen jaar wist zij 31 betrokken vrijwilligers aan 

Emma at Work te verbinden. Natasja heeft haar eigen 

bureau Communikader waarmee ze zich richt op ieder 

die belang hecht aan zijn eigen ontwikkeling of aan die 

van zijn of haar medewerkers. 

VAN LINKS NAAR RECHTS:
NATASJA VAN VLIET, 

SANDRA ELEVELD, 
LARISSA BERGSHOEFF, 

EVA LUNSHOF
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n ziJn baan als directeur Strategische Beleids-

ontwikkeling wordt een inclusieve arbeidsmarkt 

met kansen voor iedereen die wil werken een 

steeds belangrijker thema. Volgens Hans gelooft  

AWVN met overtuiging in een inclusieve arbeidsmarkt. 

Hans: ‘In het kader van de Participatiewet en de daar-

mee verbonden ambitie om voor deze doelgroep 

125.000 banen te creëren, zijn we betrokken bij het 

project `werkgevers gaan inclusief`. ‘Samen met Start 

Foundation en MVO Nederland helpen we bedrijven om 

door een andere bril te kijken en om door jobcarving 

en jobcreation echte banen te maken voor mensen 

die misschien niet alles kunnen doen maar sommige 

dingen wel heel goed kunnen doen. Gelukkig bewijst 

de praktijk steeds vaker dat mensen met een ach-

terstand een prachtige bijdrage kunnen leveren aan 

goede bedrijfsresultaten.’ Hans kwam Emma at Work 

tegen tijdens een netwerkbijeenkomst. Hij was gechar-

meerd van de passie en expertise van de consultants 

en merkte hoe positief werkgevers erop reageerden. 

‘Voor mij was het liefde op het eerste gezicht. En toen 

zich de kans voordeed om bestuurlijk betrokken te wor-

den bij Emma at Work hoefde ik dan ook niet lang na te 

denken.’ 

Zijn eerste baantje, door aan te bellen met de vraag of 

er nog klusjes waren, was in de spoelkeuken van een 

verzorgingstehuis. Zo sprokkelde hij geld bij elkaar voor 

een treinkaartje voor een vakantie in het buitenland. 

Ook tijdens zijn studententijd in Amsterdam had Hans 

met regelmaat bijbaantjes. Bijvoorbeeld in de Amster-

damse haven en bij een deurenfabriek in Zaandam. Via 

een uitzendbureau was hij ook directiechauffeur. Zijn 

baantjes kwamen goed van pas voor als het geld op, 

maar de maand nog niet voorbij was. 

Volgens Hans was 2014 een mooi jaar voor Emma at 

Work. ‘Emma at Work is echt een professioneel en be-

trouwbaar `merk` geworden. Mijn ultieme droom is dat 

Emma at Work over tien jaar niet meer nodig is omdat 

mensen uit de doelgroep moeiteloos hun weg naar de 

arbeidsmarkt weten te vinden. In dat geval blijft er al-

leen nog een heel groot en mooi standbeeld over van 

Emma at Work, ergens op een heel groot plein in Am-

sterdam waar het allemaal begon. De realiteit is echter 

dat Emma at Work nog een lange tijd heel goed werk 

kan doen. Als mijn droom niet uit komt is Emma at Work 

over tien jaar DE organisatie die met vrijwilligers en be-

taalde krachten jonge mensen bij de hand pakt en zorgt 

dat deuren open gaan. Voor bedrijven is Emma at Work 

DE professionele organisatie die helpt bij de match, be-

drijven zorgen uit handen neemt en die ook na een ge-

slaagde plaatsing aanspreekbaar blijft voor mensen uit 

de doelgroep en de bedrijven waar zij een plek hebben 

gevonden. Een organisatie dus die ECHT maatschappe-

lijke waarde toevoegt!’

OOr ziJn WErk is Paul elke dag bezig met 

geld. Hij helpt cliënten hun vermogen en 

hun financiële doelstellingen op elkaar te 

afstemmen. Optimix heeft ook een eigen 

goede doelenstichting waar Paul nauw bij betrokken 

is. In het kader hiervan ontmoette hij Marlies van Hilten 

op een seminar. Hij was onder de indruk van haar pre-

sentatie over Emma at Work en bood spontaan zijn hulp 

aan. Inmiddels is hij bestuurslid en brengt hij Emma at 

Work onder de aandacht van zijn netwerk van onderne-

mers en vermogensfondsen en zet hij zijn creativiteit in 

om mee te denken over nieuwe ideeën en concepten. 

Zelf had Paul zijn eerste baantje op de computerafde-

ling van V&D. Toen de videogames in opmars kwamen 

ontdekte Paul als snel de meerwaarde van zijn werk; 

het was een mooie manier om zijn hobby met zijn va-

kantiewerk te combineren en het geld kon hij goed ge-

bruiken voor een nieuwe spelcomputer. ‘Ik kwam aan 

deze baan via mijn ouders. Ze waren goed bevriend 

met iemand die ‘hoog in de boom zat’ bij de afdeling 

Personeelszaken. Een mooi opstapje voor mij naar mijn 

eerste baan!’ Via Optimix komt Paul vaak in aanraking 

met mensen die succesvol in de maatschappij staan. 

‘Het betreft vaak getalenteerde mensen die superge-

motiveerd en met veel passie aan  hun eigen succes 

werken. Voor jongeren van Emma at Work geldt dit des 

te meer; door hun beperking moeten ze vaak nog ge-

motiveerder zijn om succesvol te zijn. Dat bewonder ik 

in hen.’ 

Paul kijkt terug op een mooi Emma at Work jaar. ‘In 

2014 heeft Emma at Work weer een grote stap kun-

nen zetten naar het op eigen benen staan. De stichting 

wordt ieder jaar professioneler. Hierdoor worden de 

werkzaamheden voor de jongeren ook op de lange ter-

mijn steeds beter gewaarborgd en dat vind ik een ge-

ruststellend gevoel. Daarnaast zie je dat steeds meer 

jongeren de weg naar Emma at Work weten te vinden, 

waarbij ook steeds meer werkgevers een beroep op 

Emma at Work doen. Hierdoor wordt de kans op een 

goede  match elke keer weer groter. En daar doen we 

het natuurlijk voor!’ Paul is trots op de stichting omdat 

Emma at Work zich volgens hem niet laat verleiden tot 

makkelijke oplossingen. ‘Het belang van de jongeren 

staat voorop en dat vind ik een sterk uitgangspunt’. 

Verder hoopt Paul dat er een dag zal aanbreken waarop 

de samenwerking met de kinderziekenhuizen dusdanig 

zal zijn dat de kinderziekenhuizen eerst zelf inventari-

seren welke jongeren graag door Emma at Work aan 

een (eerste) baan geholpen willen worden. De stichting 

over tien jaar volgens Paul? ‘Over 10 jaar is Emma at 

Work niet alleen een goede doelen stichting voor jonge-

ren, maar ook een stichting van jongeren!’

Hans van der Steen is directeur Strategische Beleidsontwikke-
ling van AWVN. Samen met partners Start Foundation en MVO 
Nederland startte AWVN het project De Normaalste Zaak, een 
netwerk om mensen met een chronische ziekte of handicap 
kansen op de arbeidsmarkt te bieden. 

In het dagelijks leven is Paul van Heekeren Managing Partner 
bij Optimix Vermogensbeheer. Hij houdt zich daar behalve met 
zijn cliënten, ook bezig met de eigen goede doelenstichting van 
Optimix. 

iV
Hans van der Steen is 
bestuurslid bij Emma at Work 

Paul van Heekeren is 
bestuurslid bij Emma at Work 
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Het team is in 2014 
gaan nadenken over hoe 
trouw te blijven aan de 
missie en tegelijkertijd 
een rol te pakken in de 
veranderende markt. 
Daar waar in het  
verleden dezelfde  
activiteiten werden in-
gezet voor de hele doel-
groep, gaat Emma at 
Work per 1 januari 2015 
differentiëren.

In 2014 kwamen steeds meer vacatures beschikbaar 

voor mensen met een beperking. Daarnaast werd steeds 

vaker gevraagd naar kandidaten met ervaring voor spe-

cifieke vacatures. Deze vacatures zijn echter niet altijd 

geschikt voor jongeren in de leeftijd van 15-20 jaar en 

deze doelgroep lijkt dan ook door deze ontwikkeling in 

het gedrang te komen. Het team is gaan nadenken hoe 

trouw te blijven aan de missie van Emma at Work en te-

gelijkertijd een rol te pakken in de veranderende markt.

Daar waar in het verleden dezelfde activiteiten werden 

ingezet voor de gehele doelgroep, gaat Emma at Work 

per 1 januari 2015 differentiëren. Dit betekent dat de 

groep schoolgaanden/studenten (en ernstig zieke jon-

geren) op een andere manier wordt benaderd dan de 

groep die werkervaring heeft. Een natuurlijk gevolg van 

een ontwikkeling die het afgelopen jaar steeds meer 

merkbaar was. 

De strategie voor 2015 is gestoeld op:

1. het leggen van de focus op het werven van jongeren

2. het leggen van de focus op vacatures van bestaande 

klanten en vacatures via partners 

3. het positief beïnvloeden van de beeldvorming ten 

aanzien van de doelgroep bij bedrijven door zoveel mo-

gelijk partijen met elkaar in contact te brengen 

Emma at Work richt haar organisatie vanaf 2015 in op 

basis van de zogenoemde werkterreinen Experience en 

Workforce en heeft hiervoor een nieuw verdienmodel 

ontwikkeld.

Doelstellingen en prioriteiten in 2015  

Jongeren 
•  105 ‘schoolverlaters’ bemiddelen naar een baan

•  60 schoolgaanden/studenten bemiddelen naar een 

bijbaan, vakantiebaan of werkervaringsplaats

• 60 jongeren ‘klaarstomen voor de arbeidsmarkt’ door 

middel van de nieuwe Experience training; een wijze 

van begeleiden waarin de jongere wordt empowered/

in staat wordt gesteld de regie te nemen in de eigen ar-

beidsparticipatie, in contact wordt gebracht met het be-

drijfsleven en deel kan nemen aan diverse vormen van 

training (op maat). Dit alles met als doel te werken naar 

een zelfstandige toekomst.

Jongeren worden betrokken bij de organisatie via de 

opstart van de Jongerenfabriek, een broedplaats voor 

en door jongeren. Daarnaast wordt een jongerenpanel 

opgezet. Er wordt zoveel mogelijk ingezet op bewust-

wording onder en empoweren van jongeren. Daarnaast 

wordt er ingezet op contact tussen jongeren en werkge-

vers, bij voorkeur in concrete banen en anders in andere 

vormen zoals een mentorprogramma.

Werkgevers
Er wordt naar gestreefd bestaande relaties te behou-

den en uit te bouwen. Daarnaast wordt samenwerking 

aangegaan ten aanzien van nieuwe vacatures en het 

‘bedienen van de markt’. In het kader van de arbeids-

bemiddeling wordt gewerkt aan één aanspreekpunt. De 

consultants van Emma at Work zijn zeer kundig en erva-

ren waar het gaat om inzet van de Emma at Work doel-

groep en kunnen werkgevers hier goed over adviseren. 

positionering en huisstijl 
In september 2015 wordt een nieuwe huisstijl gelan-

ceerd met als doel een boost te geven aan de naamsbe-

kendheid van Emma at Work onder jongeren. 

Ondersteuning door automatisering
Om de jongeren zoveel mogelijk eigen regie te laten heb-

ben over het proces van werk zoeken en de efficiency 

binnen Emma at Work te optimaliseren wordt gewerkt 

aan het verbeteren  van een geautomatiseerd aanmeld 

& intake proces.  Daarbij is de wens dat jongeren over 

een online portfolio gaan beschikken. Dit zal de consul-

tants ook gaan helpen sneller te kunnen matchen.

samenwerking kinderziekenhuizen
In 2015 wordt actiever samengewerkt met Educatieve 

Voorzieningen in de academische kinderziekenhuizen. 

Emma at Work in 2015
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balans pEr 31 DECEMbEr 2014
Voor verwerking van het exploitatiesaldo

31-12-2014 31-12-2013

€ €

MaTEriElE VasTE aCTiVa [1]

Inventaris 1.000 -

VlOTTEnDE aCTiVa [2]

Debiteuren 46.824 13.049

Belastingen en sociale premies - 31.859

Overige vorderingen en overlopende activa 86.259 30.312

Totaal vlottende activa 134.083 75.220

liQuiDE MiDDElEn [3] 166.841 91.239

TOTaal aCTiVa 300.924 166.459

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

onderdeel uitmaakt van de jaarrekening.

aCTiVa
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31-12-2014 31-12-2013

€ €

sTiCHTingsVErMOgEn [4]

Stichtingsvermogen 95.542 111.523

Exploitatiesaldo boekjaar 114.118 (15.981)

Totaal stichtingsvermogen 209.660 95.542

kOrTlOpEnDE sCHulDEn En OVErlOpEnDE passiVa [5]

Crediteuren 5.419 25.587

Belastingen en sociale premies 7.549 5.768

Overige schulden en overlopende passiva 78.296 39.562

91.264 70.917

TOTaal passiVa 300.924 166.459

balans pEr 31 DECEMbEr 2014
Voor verwerking van het exploitatiesaldo

sTaaT Van baTEn En lasTEn OVEr 2014

Amsterdam,18 juni 2015

Voorzitter       Penningmeester

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

w.g.       w.g.

Statutair directeur

Mevrouw M. van Hilten

w.g.

Amsterdam,18 juni 2015

Voorzitter       Penningmeester

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

w.g.       w.g.

Statutair directeur

Mevrouw M. van Hilten

w.g.

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

onderdeel uitmaakt van 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.

2014 begroting 2014 2013

€ € €

baTEn [6]

Opbrengsten uit arbeidsbemiddeling 168.599 107.000 69.484

Baten uit eigen fondsenwerving 408.683 423.048 344.861

som der baten 577.282 530.048 414.345

lasTEn [7]

Personeelskosten 287.573 300.713 280.962

Afschrijvingen 193 - -

Kantoorkosten 16.059 8.900 11.797

Voorlichting-/ en publiciteitskosten 30.819 36.200 33.755

Vrijwilligersprojectkosten 44.650 67.390 7.368

Algemene kosten 85.814 116.680 96.280

Financiële baten en lasten (1.944) - 164

Totaal lasten 463.164 529.883 430.326

Exploitatiesaldo na belastingen 114.118 165 (15.981)

passiVa
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2014 2013

Kasstroom uit operationele activiteiten

Ontvangsten 524.246 392.971

Betalingen 449.394 417.064

kassTrOOM uiT bEDriJFsOpEraTiEs 74.852 (24.093)

Ontvangen interest 2.155 -

Betaalde interest (211) (164)

1.944 (164)

kassTrOOM uiT OpEraTiOnElE aCTiViTEiTEn 76.796 (24.257)

Kasstroom uit investerings¬activiteiten

Investeringen in materiële vaste activa (1.193) (-)

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

Desinvesteringen in materiële vaste activa - -

Desinvesteringen in overige financiële vaste activa - -

kasstroom uit investerings¬activiteiten (1.193) (-)

Kasstroom uit financierings¬activiteiten

Ontvangst uit langlopende schulden - -

Aflossing langlopende schulden (-) (-)

Kasstroom uit financierings¬activiteiten - -

nettokasstroom 75.603 (24.257)

Koers- en omrekenings¬verschillen op geldmiddelen - -

Toename/(afname) geldmiddelen 75.603 (24.257)

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:

Stand per 1 januari 91.238 115.495

Mutatie boekjaar 75.603 (24.257)

sTanD pEr 31 DECEMbEr 166.841 91.238

sTaaT Van baTEn En lasTEn OVEr 2014 TOEliCHTing Op DE JaarrEkEning

algEMEEn
De jaarrekening is opgesteld conform Richtlijn 640 (or-

ganisaties zonder winststreven). 

De stichting is opgericht op 10 juni 2008. Het boekjaar 

van de stichting is het kalenderjaar. 

grOnDslagEn VOOr WaarDEring En rEsul-
TaaTbEpaling

balans
Vorderingen
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale 

waarde, voorzover nodig rekening houdend met moge-

lijke oninbaarheid.

liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nomi-

nale waarde.

stichtingsvermogen
Op jaareinde beschikt de Stichting Emma at Work over 

een stichtingsvermogen van € 209.660. 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 Fond-

senwerving (CBF) heeft besloten dat ingaande 1 janu-

ari 2005 de omvang van de continuïteitsreserve maxi-

maal 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 verant-

woord in het verslagjaar waarin de diensten en goe-

deren 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 donaties 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 hier-

voor vermelde grondslagen voor waardering en toe-

gerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking 

hebben. (Voorzienbare) verplichtingen en mogelijke 

verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van 

het boekjaar worden in acht genomen indien zij voor 

het opmaken van de jaarrekening bekend zijn gewor-

den en overigens wordt voldaan aan de voorwaarden 

voor het opnemen van voorzieningen.

kassTrOOMOVErziCHT
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe 

methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht 

bestaan uit de liquide middelen. Kasstromen in vreem-

de valuta zijn omgerekend tegen een geschatte gemid-

delde koers. Koersverschillen op geldmiddelen worden 

afzonderlijk in het kasstroomoverzicht getoond. Ont-

vangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvan-

gen dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen 

onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Be-

taalde dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom 

uit financieringsactiviteiten. De verkrijgingsprijs van de 

verworven groepsmaatschappij is opgenomen onder 

de kasstroom uit investeringsactiviteiten, voor zover 

betaling in geld heeft plaatsgevonden. De geldmiddelen 

die in de verworven groepsmaatschappij aanwezig zijn, 

zijn op de aankoopprijs in mindering gebracht.
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[1] MaTEriElE VasTE aCTiVa

31-12-2014 31-12-2013

€ €

inventaris

Aanschafwaarde per 1 januari - -

Cumulatieve afschrijvingen (-) (-)

Boekwaarde per 1 januari - -

Investeringen 1.193 -

Desinvesteringen (-) (-)

Afschrijvingen boekjaar (193) (-)

boekwaarde per 31 december 1.000 -

Afschrijvingspercentage

Inventaris 20% 0%

[2] VlOTTEnDE aCTiVa

Debiteuren

Debiteuren 49.354 13.049

Voorziening debiteuren (2.530) -

46.824 13.049

belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 2013 - 9.619

Omzetbelasting 2012 - 89

Omzetbelasting 2011 - 22.151

- 31.859

Overige vorderingen en overlopende activa

Nog te factureren omzet 12.895 11.838

Nog te ontvangen marge Tempoteam 4.615 10.557

Nog te ontvangen Haven bedrijven - 2.100

Nog te ontvangen VSBfonds 2014 10.000 -

Nog te ontvangen VSBfonds 2013 37.500 -

Nog te ontvangen Oranje Fonds 8.750 -

Nog te ontvangen Consent 10.000 -

Nog te ontvangen interestbaten 839 1.188

Overige overlopende activa 1.660 4.629

86.259 30.312

[3] liQuiDE MiDDElEn

Rabobank .984 RC 51.397 41.043

Rabobank .903 Deposito 115.444 50.196

166.841 91.239

TOEliCHTing Op DE balans TOEliCHTing Op DE balans vervolg

[4] sTiCHTingsVErMOgEn

31-12-2014 31-12-2013

€ €

Stand per 1 januari 95.542 111.523

Exploitatiesaldo 114.118 (15.981)

stand per 31 december 209.660 95.542

 

[5] kOrTlOpEnDE sCHulDEn En OVErlOpEnDE passiVa

31-12-2014 31-12-2013

Crediteuren € €

Crediteuren AMC - 18.058

Crediteuren Algemeen 5.419 7.529

5.419 25.587

belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 2014 776 -

Omzetbelasting 2013 (66) -

Loonbelasting december 6.839 5.768

7.549 5.768

Overige schulden en overlopende passiva

Vooruitontvangen donaties 50.470 -

Reservering vakantiegeld 7.210 6.717

Nog te ontvangen facturen AMC (personele en materiële lasten) 15.413 15.352

Nog te betalen advieskosten 0 7.350

Nog te betalen accountantskosten 3.000 3.000

Nog te betalen declaraties - 532

Nog te betalen huurkosten - 1.335

Nog te betalen bankkosten - 46

Nog te betalen kosten overige 2.203 5.230

78.296 39.562

aCTiVa passiVa

Het exploitatiesaldo over 2014 is ten gunste gebracht van het stichtingsvermogen
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[6] baTEn

2014 2013

Opbrengsten € €

Ontvangen marge uitzenden/detacheren 71.612 23.976

Opbrengsten werving en selectie 92.372 39.690

Opbrengsten reintegratietrajecten/jobcoaching 4.615 5.378

Overige opbrengsten - 440

168.599 69.484

baten uit eigen fondsenwerving      

Donatie Haven Amsterdam / bedrijven - 48.470

Donatie Haven Amsterdam / medewerkers 1.350 -

Donatie Stichting Doen 55.000 40.000

Donatie VSBfonds 87.500 37.500

Donatie Rabobank Foundation 28.000 25.000

Donatie Stichting Start Foundation 45.000 80.000

Donatie Van Oord 5.000 5.000

Donatie Tempo Team Foundation 3.500 10.500

Donatie Rotary Sloterdijk 1.600 8.125

Donatie Wierda 1.000 1.000

Donatie Arbodienst Beter (ABN AMRO) 5.000 -

Donatie diverse donateurs 42.017 32.500

Donatie NSGK 11.568 -

Donatie Oranje Fonds 35.000 -

Donatie Expertisecentrum 40.000 -

Donatie Community Business 30.000 -

Donatie Stichting Consent 10.000 10.000

Donatie Stichting Optimix 2.500 -

Donatie vrienden van 4.000 -

Donatie Stichting Vrienden Loterij 648 353

Donatie Forest Laboratories Nederland BV - 2.500

Donatie Stichting Instituut GAK - 29.500

Donatie Stichting Elise Mathilde Fonds - 7.500

Donatie Ketel - 3.000

Donatie Stichting Mara - 1.500

Donatie Rotaract - 1.000

Donatie PGGM - 826

Donatie Luna Beau - 462

Donatie Chocolaterie BonBoni - 125

408.683 344.861

TOEliCHTing Op DE sTaaT Van baTEn En lasTEn OVEr 2014 TOEliCHTing Op DE sTaaT Van baTEn En lasTEn OVEr 2014 vervolg

2014 2013

afschrijvingen € €

Inventaris 193 -

Overige kosten

Kantoorkosten

Huurkosten 5.340 5.118

Automatiseringskosten 5.713 3.417

Telefoonkosten 1.659 2.253

Voorziening oninbare debiteuren 2.531 -

Overige kantoorkosten 816 1.009

16.059 11.797

Voorlichting-/ en publiciteitskosten

Marketing ontwerp/ontwikkelkosten 4.427 9.870

Public relations 9.685 11.585

Fondsenwerving 7.707 -

Social media 3.915 4.920

Websitekosten 979 2.460

Evenementskosten 4.106 4.920

30.819 33.755

[7] lasTEn

2014 2013

personeelskosten € €

Lonen en salarissen incl. sociale lasten / pensioenen 207.077 198.457

Inhuur personeel AMC 59.701 61.213

Inhuur personeel derden 7.586 14.168

Uitzendkrachten / flex medewerkers - 413

Autokosten (brandstof, parkeren en belasting) 5.801 4.838

Reis-/ en verblijfskosten 823 170

Overige personeelskosten 6.585 1.703

287.573 280.962

De stichting had in 2014 4,2 fte medewerkers in loondienst (2013: 3,725 fte). De overige medewerkers zijn aan de stichting ver-

bonden als (door AMC) gedetacheerde medewerker, uitzendkracht, freelancer of als vrijwilliger. 

In 2014 was één directeur tegen vergoeding werkzaam voor de stichting, deze kosten zijn verantwoord onder de algemene kosten.
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Overige kosten (vervolg)

2014 2013

€ €

Vrijwilligersprojectkosten

Opzetkosten vrijwilligersproject 41.794

Wervingskosten vrijwilligers 2856 6.930

Organisatiekosten 0 438

44.650 7.368

algemene kosten en advies

Directie 82.780 92.140

Verzekeringen 740 620

Contributies en abonnementen - 520

Kosten beheer en administratie 3.000 3.000

Overige algemene kosten (706) -

85.814 96.280

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 In-

terne Audit Service (IAS) van het AMC. De door de IAS gemaakte kosten worden niet doorbelast aan de stichting.

TOEliCHTing Op DE sTaaT Van baTEn En lasTEn OVEr 2014 vervolg biJlagE
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2015 2014 2014 2013

begroting begroting exploitatie exploitatie

€ € € €

baten 

Opbrengsten uit arbeidsbemiddeling 180.000 107.000 168.599 69.484

Baten uit eigen fondsenwerving 467.101 423.048 408.683 344.861

som der baten 647.101 530.048 577.282 414.345

lasten 

Personeelskosten 455.439 300.713 287.573 280.962

Afschrijvingen - - 193 -

Kantoorkosten 54.480 8.900 16.059 11.797

Voorlichting-/ en publiciteitskosten 28.200 36.200 30.819 33.755

Vrijwilligersprojectkosten * 67.390 44.650 7.368

Algemene kosten 119.350 116.680 85.814 96.280

Financiële baten en lasten - - (1.944) 164

657.469 529.833 463.164 430.326

Exploitatiesaldo na belastingen (165) (165) 114.118 (15.981)

sTaaT Van baTEn En lasTEn OVEr 2014 VErsus bEgrOTing
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* In 2015 worden diverse projecten ingezet als investering naar de toekomst, zoals het opzetten van een shared traineeship voor 

hoger opgeleiden, de start van een project om een online portfolio systeem voor kandidaten in te zetten, impactonderzoek en tevens 

het vrijwilligersproject. De kosten van deze projecten zijn opgenomen onder de betreffende rubrieken van de begroting 2015.


