
JAARVERSLAG 2016



JAARVERSLAG 2016

2

VOORWOORD

Next >

Tien jaar Emma at Work; in 2016 was het zo ver. 
Wederom een bijzonder jaar met prachtige 
mijlpalen. Een jaar waarin we opnieuw hard 
aan de weg timmerden om meer naams-
bekendheid te genereren om  meer te 
kunnen betekenen voor meer jongeren. 
Het jaar begon goed met in januari aan-
dacht voor Emma at Work in Koffietijd. De 
zichtbaarheid die Emma at Work hiermee 
creëerde was duidelijk terug te zien in jonge-
ren die onze organisatie vonden. Ook proostten 
we in januari op het nieuwe jaar en werd tegelijkertijd 
jongerenplatform JOP gelanceerd waar lokaal aardig wat 
media-aandacht mee werd gegenereerd. Het spits voor 
2016 was afgebeten.

Om meer te kunnen betekenen voor meer jongeren is eind 2015 naast pro-
ject JOP een start gemaakt met de Club van 1000 en het Experience Lab.  
Het plan om bedrijven als ambassadeur voor Emma at Work met elkaar te 
verbinden in een Club werd gelanceerd bij een speciale jubileumeditie van 
het jaarlijkse evenement in Hotel Okura Amsterdam. Samen met de eerste 
34 clubleden vierden we een geweldige avond onder leiding van Nicolette 
van Dam en Pim Wessels. Daarnaast genoten we van cabaretoptredens 
van o.a. artiesten Freek de Jonge en Karin Bloemen. Tot slot ging het dak 
eraf met Onearmed ambassadeur Alex en Dennis van der Geest. We kijken 
terug op een bijzonder geslaagde avond waarbij we opnieuw kunnen con-
cluderen dat de verhalen van de aanwezige jongeren die verteld werden 
deze avond de meeste indruk maakten!

Ook de plannen voor het Experience Lab zijn in 2016 geconcretiseerd. In 
het Experience Lab wordt het voor jongeren mogelijk aan hun toekomst te 
werken met behulp van individuele coaching. Daarbij kunnen workshops 
met focus op CV en solliciteren worden gevolgd en is er voor jongeren de 
mogelijkheid om zich te laten koppelen aan een mentor, een professional 
uit het bedrijfsleven, om op die manier kansen te vergroten. Een mooie for-
mule waarbij in dit jaar 108 jongeren ondersteund zijn met behulp van de 
50 vrijwilligers die zich aan Emma at Work verbonden hebben. Prachtige 
resultaten waar we erg trots op zijn.

Uiteraard zijn naast de jongeren die zich ontwikkeld hebben 
in het Experience Lab ook jongeren naar werk bemiddeld 

door de consultants van Emma at Work. In 2016 staat 
de teller van het aantal kandidaten dat aan het werk 

ging op 124. Met de teller van het aantal aanmeldin-
gen op 419 betekent dat er in de toekomst nog een 
boel werk te verzetten is voor Emma at Work.

Het jubileumjaar is feestelijk afgesloten met een eve-
nement in The Colour Kitchen. Bij het evenement waren 

vele betrokkenen van Emma at Work aanwezig en werd terug-
geblikt op de tien jaar dat Emma at Work bestaat. Op basis van deze 

avond en een  impactonderzoek, uitgevoerd door Pimbaa, kan gesteld wor-
den dat de waarde die Emma at Work bijdraagt zeer groot is. In 2017 zullen 
we dan ook opnieuw alles op alles zetten om zoveel mogelijk jongeren met 
een chronische fysieke aandoening te kunnen ondersteunen in hun ontwik-
keling en hun zoektocht naar een passende baan. 

Om dit te bewerkstelligen ligt in 2017 onze focus op het professionaliseren 
en uitbreiden van de Club van 1000 en een heldere propositie formuleren 
naar werkgevers, het verder uitrollen van het Experience Lab met bijzonde-
re aandacht voor het mentorprogramma en uiteraard zullen we weer veel 
mooie matches realiseren. 

We zien vol enthousiasme de toekomst tegemoet en kijken er naar uit op-
nieuw meer te kunnen betekenen voor meer jongeren in samenwerking 
met al onze partners.
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JAAR WAARIN WE 
OPNIEUW HARD AAN DE 

WEG TIMMERDEN  
OM MEER TE KUNNEN  

BETEKENEN VOOR 
MEER JONGEREN

Jaarrekening

EaW in vogelvlucht
Statistieken

Tijdlijn

Emma at Work in de media

De Club van 1000
Samen meer betekenen

Tien clubleden

Een decennium aan verhalen

Gewoon meedoen

Tien jongeren

Tien werkgevers
Tien sponsoren

10 jaar EaW

Voorwoord

Emma at Work in 2017

Projecten

JOP

Vrijwilligers

Experience Lab

Tien vrijwilligers



JAARVERSLAG 2016

3

EAW IN VOGELVLUCHT

Next >< Back

Jaarrekening

EaW in vogelvlucht
Statistieken

Tijdlijn

Emma at Work in de media

De Club van 1000
Samen meer betekenen

Tien clubleden

Een decennium aan verhalen

Gewoon meedoen

Tien jongeren

Tien werkgevers
Tien sponsoren

10 jaar EaW

Voorwoord

Emma at Work in 2017

Projecten

JOP

Vrijwilligers

Experience Lab

Tien vrijwilligers



JAARVERSLAG 2016

4

STATISTIEKEN IN 2016

419  AANMELDINGEN

116 NIEUWE VACATURES

124 PLAATSINGEN

56 JONGEREN MET EEN UITKERING GEPLAATST

56 BANEN

44 BIJBANEN

15 VAKANTIEBANEN

9 WERKERVARINGS- EN STAGEPLAATSEN

203 JONGEREN GEMIDDELD AAN HET WERK

18.419 UITZENDUREN

4,7 FTE CONSULTANTS

12 VASTE MEDEWERKERS

2 NIEUWE COLLEGA’S

50 VRIJWILLIGERS

5 BESTUURSLEDEN

62 SAMENWERKINGSPARTNERS/SPONSORS

34 NIEUWE CLUBLEDEN
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TIJDLIJN 2016

JANUARI

FEBRUARI

Emma at Work bij Koffietijd 

Nieuwjaarsborrel Emma at Work en lancering JOP

Vervolg van het jaar op de volgende pagina

KLIK HIER 

VOOR HET 

FILMPJE

KLIK HIER 

VOOR HET 

FILMPJE
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Artikel JOP in De Brug Utrecht

ABN World Tennis Tournament, 10 jongeren van
EaW geven 10 pitches en presenteren zichzelf

Quinty Trustfull sluit zich aan bij 
Comité van aanbeveling EaW

Het jaar begon goed met aandacht voor Emma at Work 
bij Koffietijd. Onze collega Marja was samen met Robin en 
Stephanie te gast om hun verhaal te vertellen.

Begin januari proostten 
we met elkaar op een 
voorspoedig 2016 
en werd JOP officieel 
gelanceerd.
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http://www.koffietijd.nl/bouwen-aan-een-droomtoekomst/
https://www.youtube.com/watch?v=iAK7K7g0snk
https://www.youtube.com/watch?v=BjTgoqyXVjM&feature=youtu.be&list=PLRj5SZTldEu8UblQRO_pyk6kf3M4BxAoO
https://www.youtube.com/watch?v=iAK7K7g0snk
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MAART

APRIL

MEI

Vervolg van het jaar op de volgende pagina

Lancering Club van 1000 online

Bart van Liemt treedt toe tot Comité van aanbeveling

Emma at Work wint UIL Award: meest  
innovatie leverancier van het UWV

Teamdag met teamleden, vrijwilligers,  
bestuursleden en ambassadeurs

WorksJOP ‘ondernemen vanuit een uitkering’

De droom om een club van bedrijven aan Emma at Work te  
verbinden bestond al lang. Nu was het eindelijk zo ver,  
de Club van 1000 ging live.

Bart: ‘Het gevoel hebben dat je mee doet, ergens aan  
bijdraagt en gewaardeerd worden is super belangrijk!’

In mei bestaat Emma at Work officieel 10 jaar. Dat wordt gevierd 
met een uitje waarbij gevaren werd op de Amsterdamse grachten 
met een heerlijke barbecue op de boot.
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JUNI

AUGUSTUS

SEPTEMBER

Emma at Work organiseert in samenwerking met LIONS
Noordwijk vierde uitreiking Okura-Emma at Work Award. 
ABN AMRO neemt de felbegeerde prijs op zaterdag 11 juni in 
ontvangst in Hotel Okura Amsterdam. Dit jaar extra feeste-
lijk vanwege het tienjarig bestaan.

Overhandiging cheque AbbVie aan Emma at Work

Emma at Work benoemt tot  
goed doel van Winnock Amsterdam

Administratie Masterclass JOP

Pizzasessie met jongeren voor impactmeting ism Pimbaa

LinkedIn training gegeven door Pure Ambition

AbbVie rent de Dam tot Dam loop voor Emma at Work

Vervolg van het jaar op de volgende pagina
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OKTOBER

NOVEMBER

Opnames  Robin werkzaam bij DEEN

Opnames filmpje Jonathan

KLIK HIER 

VOOR HET 

FILMPJE

KLIK HIER 

VOOR HET 

FILMPJE

Marthe neemt cheque bij Rotary  
Sliedrecht in ontvangst

Emma at Work ontvangt een cheque naar aanleiding 
van het Havengildediner 

1000e jongere aan het werk via Emma at Work

Vervolg van het jaar op de volgende pagina

Robin is met veel plezier via Emma at Work aan de slag  
bij DEEN Supermarkten. Samen met Bas met Dubbel A  
brengen we de succesvolle samenwerking in beeld. 

Jonathan was tien jaar geleden één van de eerste jongeren 
die via Emma at Work een baan vond. Inmiddels is hij arts in 

het OLVG, een prachtig verhaal.

Reinier start in november 
bij Triodos Bank en is 
daarmee de 1000e  
kandidaat die Emma at 
Work bemiddelt naar 
werk. Dat werd een  
feestelijke eerste dag.
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https://www.youtube.com/watch?v=DSaHqDgz9tw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=iAK7K7g0snk
https://www.youtube.com/watch?t=3s&v=uhC-2oIkVBs
https://www.youtube.com/watch?v=iAK7K7g0snk
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DECEMBER

Jubileumevenement in The Colour Kitchen Amsterdam

Opnames podcast Superheroes met steun ING Fonds

KLIK HIER 

VOOR HET 

FILMPJE

LUISTER  DE PODCAST HIER

Teamdag met thema Winter en Ontspanning in Harmelen

Dankzij de steun van het ING Fonds wordt een podcast opge-
nomen waarbij verschillende jongeren en hun leidinggevenden 
geïnterviewd worden. 
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https://www.youtube.com/watch?t=4s&v=S4S4wAy-EYY
https://www.youtube.com/watch?v=iAK7K7g0snk
https://audioboom.com/posts/5702056-afl-4-de-droombanen-van-emma-at-work?playlist_direction=forward&t=0
https://www.youtube.com/watch?v=iAK7K7g0snk
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TIEN JAAR EMMA AT WORK
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GEWOON MEEDOEN
RUIM DUIZEND PLAATSINGEN IN TIEN JAAR TIJD

“Veel goede ideeën sneuvelen, maar Emma at Work bestaat nog steeds”, 
zegt psycholoog en medeoprichter van Emma at Work Bob Last tevre-
den. Emma at Work is namelijk een antwoord op een succesvolle ont-
wikkeling in de gezondheidszorg, legt kinderarts en medeoprichter Hugo 
Heymans uit. “Die stelt patiënten in staat gewoon mee te doen in de 
maatschappij. Werk is daarin erg belangrijk”.

“In de loop der jaren zijn steeds meer kinderen een chronische ziekte 
gaan overleven. De consequentie van dat succes is dat je een soort 
beroepspatiënten creëert: kinderen die niet anders gewend zijn dan 
patiënt te zijn”, vervolgt Heymans. Halverwege de jaren ’90 bracht 
hij, directeur van het Emma Kinderziekenhuis (EKZ), in kaart dat 
500.000 kinderen in Nederland een chronische ziekte hebben. “Dat 
is hartstikke veel. Stel nou dat die straks niet de arbeidsmarkt op 
kunnen? Dan komen zij buitenspel te staan! Dat is toch niet wat we 
willen?” 

Tijdens een reis door Amerika werd de kinderarts geïnspireerd door 
een reumatoloog, die aantoonde dat kinderen met een beperking 
meer kans hebben om in de maatschappij buiten de boot te vallen. 
Eenmaal terug in Amsterdam startte hij het ‘Metamorfose’-project in 
het kinderziekenhuis. Een koerswijziging. “We moeten voor kinderen 
met een ziekte zó zorgen dat zij als mens gewoon mee kunnen doen. 
De doelstelling van de kindergeneeskunde veranderde dus”, klinkt 
het stellig. 

De opstartfase
In 2003 begonnen Bob Last, psycholoog bij het Emma 

Kinderziekenhuis, en verandermanager Serge Simons 
van ABN AMRO met het project ‘Op de Bank’. De bank 

wilde, in het kader van maatschappelijk verant-
woord ondernemen, chronisch zieke jongeren 
verbinden met managers uit het bedrijfsleven. Het 

kinderziekenhuis werd benaderd om mee te doen. 
“Het leek me dat zij nog moeilijker een bedrijf konden 

vinden dat hun een baan aanbod”, blikt Simons terug. 

 
WE MOETEN 

VOOR KINDEREN 
MET EEN ZIEKTE ZÓ 

ZORGEN DAT ZIJ ALS 
MENS GEWOON MEE 

KUNNEN DOEN.

Bob Last, medeoprichter van Emma at Work
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JONGEREN
GEZOCHT!
Emma at Work is het uitzendbureau

van het Emma Kinderziekenhuis 

AMC voor chronisch zieke jongeren. 

www.emma-at-work.nl

Adv_jongeren_88x
130  02-12-2008 

 12:08  Pagina 1

Dit project leverde diverse stageplaatsen op en een startup. 
Het bleek dat ‘zieke’ jongeren weliswaar verder van de arbeidsmarkt 
staan, maar het in de praktijk helemaal niet slechter doen dan ‘gezonde’ 
jongeren. Tijdens de presentatie van de projectresultaten in het Emma 
Kinderziekenhuis zat directeur Hugo Heymans in de zaal. Hij was direct 
enthousiast, omdat het naadloos aansloot op zijn eigen ambities: 
jongeren met een chronische ziekte laten meedoen in de 
maatschappij. Psycholoog Last en kinderarts Hey-
mans besloten het project voort te zetten. De eerste 
bespreking, om een uitzendbureau voor chronisch 
zieke jongeren op te zetten, vond plaats op 26 
mei 2005 in het Emma Kinderziekenhuis. In 2006 
moest ‘het project Emma@work’  startten.

Op naar zelfstandigheid
Heymans en Last schreven daarop een projectplan voor de Zorgvernieu-
wingsprijs, waarin ze uitlegden hoe een ‘uitzendbureau voor chronisch zie-
ke jongeren’ eruit zou zien. “Met de 70.000 euro die we daarmee wonnen, 
konden we de eerste stappen zetten”, vertelt de psycholoog. Er werden 

twee projectmanagers aangesteld: Joop de Koff van het AMC en 
Marlies van Hilten vanuit Dactylo/Vedior. Ook benaderde 

Last zijn pedagogisch medewerker: Marja Witteman. 

“Ik had al contact met enkele bedrijven, zoals Hotel 
Okura Amsterdam”, blikt Witteman terug. “En ik 
ben koude acquisitie gaan plegen. Zo kwamen we 
bij Havenbedrijf Amsterdam binnen bijvoorbeeld”. 

HET BLEEK 
DAT ‘ZIEKE’ 

 JONGEREN HET IN DE 
PRAKTIJK HELEMAAL 
NIET  SLECHTER DOEN 

DAN ‘GEZONDE’ 
JONGEREN. 
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Uitreiking Zorgvernieuwingsprijs 2006, Emma at Work kon nu de eerste stappen maken

Ondertekening van de notulen bij NautaDutilh, Emma at Work is nu een zelfstandige stichting
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Als enige consultant deed ze werkzaamheden op vele gebieden, 
aanvankelijk in de kelder van het AMC. Van Hilten en Witteman waren 
ook aanwezig bij netwerkborrels van Bedrijvenverenging Amsterdam 
Zuidoost (VAZO), om de missie van Emma at Work te verkondigen aan 
regio Amsterdam.

Van 2006 tot 2008 opereerde Emma at Work als project onder de 
vleugels van het AMC. “Maar om onafhankelijk te opereren, financiële 
middelen los te maken en te kunnen groeien, moesten we een stichting 
worden”, weet Last nog. Op 10 juni 2008 ondertekende hij de akte bij de 
notaris. Emma at Work wordt volwassen: Marlies van Hilten wordt tot 
directeur benoemd, Bob Last wordt de voorzitter.

Een inclusievere  arbeidsmarkt
In tien jaar tijd zijn ruim duizend jongeren naar werk bemiddeld. 
Directeur Marlies van Hilten herinnert zich de eerste plaatsing nog goed. 
“Jonathan van 16 kwam verlegen binnenlopen, daar in die kelder van 
het AMC. Via ons ging hij in zijn eerste bijbaan werken bij Vedior. Dat was 
toen onvoorstelbaar. Inmiddels is hij een zelfverzekerde arts in het OLVG 
geworden”, vertelt ze. 

Heymans benadrukt de maat-
schappelijke relevantie van 
Emma at Work met een treffend 
voorbeeld. “Toen een meisje 
binnenkwam bij de NS voor haar 
eerste baantje, zag je dat die 
uitgebluste NS’ers helemaal 
opbloeiden. ‘Wij gaan dit meisje 
koste wat kost helpen’, was 
de gedachte.”  Bob Last vult 
aan: “Voor haar betekende het 
werk veel: doordat ze werkte, 
kon ze weer meedoen in 
de maatschappij. Voor die 
NS’ers kwam er ook meer 
betekenis in hun werk: ze 
voelden zich verantwoor-
delijk om dit meisje te 
begeleiden.” 

Het ziekteverzuim ging vervolgens aantoonbaar omlaag. “Als collega’s 
zien dat zo’n ‘ziek’ meisje gewoon werkt, dan denken ze wel twee keer na 
voordat ze zich ziek melden”, vertelt Witteman hierover.

Ambities
Hoe staat Emma at Work er over nog eens tien jaar voor? “Eigenlijk hoop ik dat 
we dan helemaal niet meer nodig zijn, omdat onze jongeren worden gezien als 
volwaardige arbeidskrachten”, vertelt Marja Witteman idealistisch. Marlies 
van Hilten: “Ik denk dat we nog wel bestaan, alleen meer als spin in een net-
werk waarin we jongeren en werkgevers op allerlei manieren samenbrengen”. 

Hugo Heymans en Bob Last zijn beiden stellig: “Over tien jaar moet ar-
beidsparticipatie onder jongeren met een chronische ziekte geïntegreerd 
zijn in de maatschappij.” 

Daarvoor moet Emma at Work landelijk opereren, zeggen alle vier de 
betrokkenen. “Ik hoop nog steeds dat alle UMC’s in Nederland mee gaan 
doen”, aldus Heymans. Last: “Álle jongeren met een chronische ziekte in 
Nederland moeten de kans krijgen om gewoon te kunnen werken”. 

“We zijn er in geslaagd om bij onze oorspronkelijke missie te blijven en de kern-
waarden overeind te houden, terwijl het aantal mensen actief betrokken bij 
Emma at Work inmiddels met zo’n 60 mensen is uitgebreid”, besluit directeur 
Marlies van Hilten  “We zijn in tien jaar tijd een stukje dichterbij inclusiviteit op 
de werkvloer gekomen. Uitgangspunt is eigenlijk dat we overbodig zijn als orga-
nisatie naar verloop van tijd, maar we zijn er alleen nog niet…”

Mentor Serge Simons met 17jarige Beylula Yosef. Inmiddels is ze psychologe vertelt Simons trots.

De ‘geboort
eakte’ van 

Emma at Work is een 
 

gespreksver
slag van 26

 mei 2005
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EEN DECENNIUM AAN VERHALEN
TIEN JAAR EMMA AT WORK

In 2016 vierde Emma at Work haar tienjarig bestaan. Een bijzonder moment 
om stil te staan bij de afgelopen jaren. Emma at Work won in 2005 de Zorg-
vernieuwingsprijs en is in 2006 opgericht vanuit het Emma Kinderziekenhuis/
AMC. Immers de medische wetenschap ging met grote sprongen vooruit. 
Steeds meer ziektes werden beter behandelbaar en steeds meer kinderen met 
deze ziektes bereikten de volwassen leeftijd. 

Uit een onderzoek bleek dat kinderen met een chronische fysieke aan-
doening veel minder vaak een vakantiebaan of bijbaan hebben dan hun 
gezonde leeftijdsgenootjes. En dat terwijl je juist zoveel leert bij je eerste 
vakantie- of bijbaan. Zo begon collega Marja Witteman in de kelder van 
het AMC met toen nog uitzendbureau Emma at Work voor deze jongeren 
tussen de 15 en 19 jaar.

Met de tijd bleek dat ook jongeren ouder dan 19 jaar graag gebruik wilden 
maken van het netwerk van Emma at Work en al gauw schoof deze leeftijd op. 
Inmiddels is het mogelijk voor jongeren tot 30 jaar om zich aan te melden bij 
Emma at Work. Gedachte is dat jongeren dan voldoende werkervaring hebben 
op kunnen doen via Emma at Work. Met het opgebouwde CV zijn ze er dan 
klaar voor om op eigen kracht zich verder te ontwikkelen op de arbeidsmarkt.

In de tien jaar die voorbij zijn gegaan, hebben veel jongeren zich ingeschre-
ven en bereikten we een geweldig moment toen in november de 1000e 

jongere naar werk werd bemiddeld, een geweldig resultaat. Het verhaal 
van Jonathan is er één van. Dit verhaal stond centraal tijdens het jubileu-
mevenement dat we in december met al onze warme relaties vierden in 
The Colour Kitchen Langerlust.

Jonathan is een jongen die zich als één van de eerste jongeren aanmeldde 
bij Emma at Work. Jonathan, op dat moment in behandeling in het Emma 
Kinderziekenhuis, werd door zijn arts verwezen naar Emma at Work. 
Jonathan had wel eens nagedacht over een bijbaan, maar hij wist eigenlijk 
niet of het slim was in combinatie met zijn ziekte. Met ondersteuning van 
Marja, consultant bij Emma at Work, kon hij al gauw starten in een bijbaan 
bij een uitzendbureau. Dit ging zo goed, dat Jonathan zijn zelfvertrouwen 
groeide. Zijn volgende bijbaan vond hij dan ook zelf. Daardoor besloot 
Jonathan dat een studie geneeskunde ook wel tot de mogelijkheden be-
hoorde. Momenteel heeft Jonathan zijn studie geneeskunde afgerond en 
werkt hij als arts gynaecologie in het OLVG Oost in Amsterdam. 

We willen niets liever dan dat nog veel meer jongeren zoals Jonathan de 
kans krijgen om gewoon mee te kunnen doen op de arbeidsmarkt. Om dit 
mogelijk te maken, gaan we samen aan de slag. Met werkgevers, vrijwilli-
gers, en sponsoren zijn we in staat om nog meer jongeren te ondersteunen 
naar een zelfstandige toekomst.

TITEL PROJECT
Uitbreiden en verduurzamen Experience. 

PROJECTLEIDER
Marlies van Hilten.

KORTE OMSCHRIJVING 

Verdieping en verbreding aanbrengen in het  

aanbod naar de jongeren. Dit met name voor de 

jongeren die nog in een belangrijke ontwikke-

lingsfase zitten, zodat zij sterker komen te staan 

op de arbeidsmarkt. Tevens digitale ondersteuning 

in de werkwijze zodat meer jongeren begeleid (naar 

werk) kunnen worden.

DOELGROEP PROJECT 

Schoolgaande of studerende jongeren met een 

chronische ziekte of lichamelijke beperking op 

zoek naar werk.

LOOPTIJD PROJECT  

2,5 jaar.

AANSLUITING OP THEMA(‘S) 

Werk, school.

SAMENWERKINGSPARTNERS  

Oranjefonds, NSGK, Stichting  DOEN, Rabobank 

Foundation, Pure Ambition, vrijwilligers.
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TIEN VAN EAW 
JONGEREN

REINIER WESTSTRATE
TRIODOS BANK 

Door Emma at Work heb ik de kans 
gekregen om na een langdurige ziekte 
de draad op de arbeidsmarkt weer op 

te pakken bij de Triodos Bank.

NAOMI VERVAART
NYENRODE BUSINESS UNIVERSITY 

Emma at Work heeft mij geholpen bij
het opbouwen van een zo zelfstandig

mogelijk leven. Ik heb werkervaring 
opgedaan en verdien een eigen inko-
men waardoor ik nu op mezelf woon.

ASHLEY MAC-INTOSH
RABOBANK FOUNDATION 

Via Emma at Work heb ik de kans 
gekregen om bij Rabobank Founda-
tion aan de slag te gaan. En na vijf 

jaar werk ik hier nog steeds met veel 
plezier!

SUSAN VAN GRINSVEN
VSBFONDS 

Emma at Work betekende voor mij een 
kans op een baan met de mogelijk-

heid om mezelf te ontwikkelen in de 
richting waarin ik wil.

EREN POLAT
KBENP 

Dankzij de samenwerking tussen 
Emma at Work en KBenP heb ik 

ondanks én dankzij mijn aandoening 
weer toekomstperspectief gekregen, 
door te werken binnen een dynami-

sche en professionele werkomgeving. 

LUCE VAN KEMPEN
NATIONALE JEUGDRAAD

Voor mij betekent Emma at Work: de 
kans om aan de slag te gaan, te laten 
zien wat je kan, je verder te ontwikke-

len en zelfstandig te zijn.

SHARON LOOPEKER
PROVINCIE UTRECHT 

Na veel negativiteit van werkgevers 
en ontslag, zag ik het niet meer zitten 
om werk te zoeken. Sinds november 

vorig jaar ben ik werkzaam bij de Pro-
vincie Utrecht. Zonder Emma at Work 

was dat me niet meer gelukt.

WOUTER BRUGGINK
HOTEL OKURA AMSTERDAM

Al zeven jaar werk ik inmiddels bij 
Hotel Okura Amsterdam in de keuken, 
met veel plezier! Dat allemaal dankzij 

Emma at Work!  

MAY BIERI
HAVENBEDRIJF AMSTERDAM 

Dankzij de geweldige mensen bij 
Emma at Work werk ik al meer dan 

drie jaar bij het Havenbedrijf van 
Amsterdam. Daar heb ik inmiddels al 
meer dan een jaar een vast contract.
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GWENSLY RICARDO
FRUITFUL OFFICE 

De baan die ik via Emma at Work 
vond, past bij mijn persoonlijkheid en 
hierdoor heb ik me ontzettend goed 
kunnen ontwikkelen tot de persoon 

die ik nu ben geworden. 
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TIEN VAN EAW 
WERKGEVERS

JACOB NAWIJN
FRUITFUL OFFICE 

De jongeren van Emma at Work 
hebben geholpen om een geweldig 
succes van Fruitful Office te maken. 

Dat doen zij al vanaf de oprichting van 
het bedrijf. 

CARLA LUIT
NYENRODE BUSINESS UNIVERSITY

We zijn nu zo’n tien maanden verder 
met de eerste sollicitante via Emma at 
Work en we zijn een zeer waardevolle 

medewerker rijker! 

JENNY VAN DEN HEUVEL
PROVINCIE UTRECHT 

Emma at Work heeft heel veel kennis 
en kunde die wij hebben kunnen 
gebruiken bij het vinden van een 

geschikte werknemer. 

MARCEL ALDEWERELD
KBENP 

Het is een voorrecht om een bijdrage 
te leveren aan de integratie van 

jongeren met een chronische ziekte of 
lichamelijke beperking naar betaald 

werk. 

ILJA SWETS
AMC

Emma at Work helpt het AMC om 
een inclusieve organisatie te zijn: een 
organisatie met oog voor diversiteit.

LUDGER SMIT
STADSARCHIEF AMSTERDAM

De inzet van de jongeren van Emma At 
Work levert ons als Stadsarchief veel op. 

Het zijn bijzonder goed gemotiveerde  
medewerkers. En het is voor de jongeren 

zelf – in het bijzonder voor studenten - 
aantrekkelijk om zo’n bijbaan te hebben.

FRANCIS VAN DEN DOOL
UNILEVER 

Wij zijn trots op onze samenwerking 
met Emma at Work, ze weten precies 
wat Unilever zoekt en welke talenten 

het beste bij ons passen. 

LÉON MUNIER
GEMEENTE DEN HAAG 

Wij willen talent, daar dien je als 
organisatie oog voor te hebben. Dan 
is het hebben van een beperking niet 

relevant. 

NOORTJE DAMEN
TRIODOS BANK 

In 2016 zijn we gaan samenwerken 
met Emma at Work en al snel hadden 

we de eer om de 1000e jongere te 
plaatsen. Inmiddels werkt de tweede 

geschikte Emma-jongere bij ons.

FENDI HAIDAR
HAVENBEDRIJF AMSTERDAM 

De inzet, motivatie en gedrevenheid 
van jongeren met een chronische fy-
sieke aandoening zijn buitengewoon! 

Ik moedig graag iedere werkgever aan 
om te ervaren wat het Havenbedrijf al 

tien jaar weet en doet. 
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TIEN VAN EAW 
SPONSOREN

KOEN OVERTOOM
HAVENBEDRIJF AMSTERDAM

Wij geloven in de kracht van de jon-
geren en zijn ervan overtuigd dat de 

investering die wij doen het veelvoud 
oplevert.

JAN-WILLEM PIJPER
VSBFONDS 

Emma at Work biedt de extra 
aandacht en kennis die nodig is om 

goede mensen aan passend werk te 
koppelen. Die doelstelling onder-

schrijft VSBfonds en daarom steunen 
wij Emma at Work al jaren. 

JAN BEEKMAN
MYSOLUTION 

Eén van onze kernwaarden is ‘dienst-
baar zijn’. Emma at Work geeft daarin 

een mooi voorbeeld. Mysolution 
ondersteunt Emma at Work dan ook al 

jaren met plezier als sponsor. 

RONALD VAN DER GIESSEN
ORANJE FONDS

We vinden dat Emma at Work zich op en 
bijzondere manier inzet voor jongeren 
met een afstand tot de arbeidsmarkt.. 
Het is belangrijk iedereen de mogelijk-

heid te geven om op zijn of haar manier 
mee te doen in de samenleving.

SILVIA MUIJE
NSGK  

NSGK, de Nederlandse Stichting 
voor het Gehandicapte Kind, vindt 

dat iedereen een plek verdient op de 
arbeidsmarkt. Niemand hoort aan de 
zijlijn te staan. Daarom steunt NSGK 

het werk van Emma at Work.

LENNAERT RIJKEN
ABBVIE 

Onze collega’s doen mee aan hard-
loopwedstrijden om geld op te halen. 

Het samen rennen voor Emma at 
Work vergroot de interne betrokken-
heid en tegelijkertijd werken we aan 

onze eigen fitheid. 

EMMY STOEL
HOTEL OKURA AMSTERDAM

Om bedrijven te stimuleren Emma at 
Work te steunen, hebben we samen 

de Okura-Emma at Work Award in het 
leven geroepen die dit jaar alweer 
voor de vijfde keer werd uitgereikt. 

SIMONE GROENENDIJK
RABOBANK FOUNDATION

Emma at Work focust op de talenten 
en mogelijkheden van jongeren met 
een beperking en dat sluit naadloos 

aan op de visie van ons fonds. En hun 
aanpak werkt, al tien jaar!  

BERT KUIPERS
FONDS NUTS OHRA

Emma at Work speelt een belang-
rijke rol in het behalen van één van 
onze doelstellingen: het vergroten 
van kansen voor jongeren met een 

chronische aandoening op het krijgen 
en behouden van een baan. 

ANNEKE SIPKENS
STICHTING DOEN

Wij zijn er trots op dat wij Emma at 
Work hebben kunnen koppelen aan 

onze fondsverstrekkers, waardoor er 
ook bij hen een aantal jongeren zijn 

gaan werken.
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DE CLUB VAN 1000
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Emma at Work 
start de Club 
van 1000  

Sammy Jo, 17 jaar - Ik zit in mijn examen jaar VWO en ga volgend jaar Duitse 
taal en cultuur aan de UvA studeren. Ik heb reuma en scoliose. Hierdoor heb 
ik altijd pijn en minder energie. Via Emma at Work heb ik afgelopen zomer bij 
Sternauto gewerkt als gastvrouw. Ik vond het erg leuk, ik heb leuke mensen leren 
kennen en veel geleerd. Ik hoop dat ik deze vakantie weer aan het werk kan!

SAMEN MEER BETEKENEN

Al lange tijd werd gedroomd over een groot netwerk van bedrijven dat zich 
op structurele manier aan Emma at Work zou willen verbinden en daarmee 
een duurzaam partnerschap zou willen aangaan. Bedrijven die onderdeel 
willen zijn van een groter geheel met gemene deler: jongeren die zich bij 
Emma at Work aanmelden een kans geven werkervaring op te kunnen doen. 
Een club van bedrijven die samen met Emma at Work de maatschappelijke 
verantwoordelijkheid wil nemen om ervoor te zorgen dat die grote groep 
gemotiveerde en getalenteerde jongeren gewoon mee kan op de arbeids-
markt. Iets wat deze jongeren niet alleen kunnen, maar ook verdienen.

Het idee van de Club van 1000 was dus niet nieuw. Echter het moment 
waarop deze droom verwezenlijken een serieuze mogelijkheid leek, was 
dat wel. Begin 2016 werd daarom besloten om deze plannen op papier te 
zetten en zo was de Club van 1000 van Emma at Work geboren. Een simpel, 
maar ambitieus plan: duizend betrokken bedrijven/ondernemers die een 
partnerschap aangaan en jaarlijks tenminste € 1000,- schenken aan Emma 
at Work. Met deze financiële steun wordt Emma at Work in staat gesteld 
om nog meer jongeren met een fysieke aandoening te ondersteunen in hun 
ontwikkeling en te bemiddelen naar betaald werk dat echt bij ze past.
De Club van 1000 van Emma at Work werd in juni gelanceerd tijdens het 
jubileumevenement in Hotel Okura Amsterdam. Doel was om tijdens deze 
officiële lancering de eerste clubleden te kunnen verwelkomen en tege-
lijkertijd hen te enthousiasmeren, zodat zij zich echte ambassadeurs van 

Emma at Work zouden voelen. Met gepaste trots ontving Emma at Work 
de eerste 25 leden van de Club van 1000 tijdens het jubileumevenement. 
We hebben genoten van optredens van onder andere Karin Bloemen, 
Freek de Jonge, Dennis van der Geest en ambassadeur Onearmed Alex 
Wegman. Echter wat het meeste indruk maakte waren de verhalen van 
de verschillende jongeren. Nicolette van Dam en Pim Wessels gingen met 
hen in gesprek om te horen wat Emma at Work voor hen betekend heeft. 
Lieke, Naomi en Tom kregen de zaal plat.

Fantastisch, want natuurlijk is dit waar het om gaat bij de Club van 1000. 
Samen kunnen we ervoor zorgen dat alle jongeren die opgroeien met een 
chronische ziekte zich kunnen ontwikkelen tot volwaardige medewerkers. 
Want wat is het nut als ziektes steeds beter behandelbaar zijn, kinderen 
volwassen worden met ziektes waarbij dat vroeger niet kon en vervolgens 
thuis op de bank belanden? Deze jongeren met zoveel potentie zijn de 
medewerkers van de toekomst en zijn prima in staat te functioneren op de 
arbeidsmarkt en  een zelfstandige toekomst tegemoet te gaan. 

DEZE JONGEREN MET ZOVEEL 
 POTENTIE ZIJN DE MEDEWERKERS  

VAN DE TOEKOMST!

Jaarrekening

EaW in vogelvlucht
Statistieken

Tijdlijn

Emma at Work in de media

De Club van 1000
Samen meer betekenen

Tien clubleden

Een decennium aan verhalen

Gewoon meedoen

Tien jongeren

Tien werkgevers
Tien sponsoren

10 jaar EaW

Voorwoord

Emma at Work in 2017

Projecten

JOP

Vrijwilligers

Experience Lab

Tien vrijwilligers

Next >< Back



JAARVERSLAG 2016

21

TIEN VAN EAW 
CLUBLEDEN

WANDA DUBOIS
AMC

Wat is er mooier dan ‘eigen patiënten’ 
aan een baan(tje) te helpen? Het Flex-
bureau AMC heeft Emma at Work in de 
beginperiode geholpen. Gelukkig heeft 

Emma die support niet meer nodig!

BJÖRN OEBEN
FABER PERSONEELSDIENSTEN

Het is geweldig om het doorzettings-
vermogen en enthousiasme te erva-

ren van deze jongeren die ondanks 
hun beperking zo positief in het leven 

staan. Dat geeft energie!

ANNA PATERNOTTE
SWDV ADVOCATEN

Via Emma at Work kunnen jongeren 
werkervaring opdoen en misschien 

wel de droombaan krijgen die bij hen 
past. Daar willen wij aan meewerken.

ROB VAN MAANEN
FLEXPAY

De medewerkers van FlexPay steunen 
met trots, warmte en grote inzet het 

Emma at Work team bij het behalen van 
hun prachtige doelstelling: jongeren met 
een chronische ziekte of lichamelijk be-

perking aan een duurzame baan helpen.

HANS KNOTTNERUS
SUNNY CARS

De club van 1000 steunen wij als 
Sunny Cars graag, om die jongeren die 

het nodig hebben een goede kans op 
de arbeidsmarkt te geven.

JOS HEMERIK
HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM

De medewerkers die ik heb ontmoet via 
Emma at Work vallen op door hun sterke 
motivatie en zelfbewustzijn. Verder zijn 

het gewoon jonge mensen van deze tijd, 
met hun slimheid en vaardigheid die zo 

handig zijn voor onze organisatie.

LINDA NOË
UNIBAIL-RODAMCO

Wij vinden het vanzelfsprekend dat 
iedereen werk moet kunnen vinden, 

zo ook deze jongeren. Hier hebben wij 
allen een rol in te spelen!

PAUL SMIT
ALCREDIS

Met onze deelname aan de Club van 
1000 dragen wij heel graag bij aan 

het vinden van werk voor jonge-
ren met een chronische ziekte of 

 lichamelijke beperking.

JOHAN VAN HALL
ABN AMRO

Wij zijn lid, omdat jongeren met een 
ernstige chronische ziekte of een 

beperking een fantastische bijdrage 
kunnen leveren aan ons bedrijf.

ANDRÉ AAIJ
RADISSON BLU

Wij vinden het belangrijk dat deze 
jongeren aan het werk kunnen en 

bieden graag een plek in onze orga-
nisatie. Ook dragen we graag bij aan 
werkgevers laten inzien dat het zeer 

waardevolle medewerkers zijn.
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Emma at Work biedt sinds 2016 ook trainingen, coaching en mentoring aan 
werkzoekende jongeren aan. “In allerlei fasen van de ontwikkeling van de tiener 
tot jongvolwassene kan dat van toegevoegde waarde zijn”, vertelt consultant 
Lonneke Jansen. Deze activiteiten zijn ondergebracht in het Experience Lab.

In het Experience Lab verzorgen vrijwillige professionals, verbonden aan 
Emma at Work, trainingen en coachingssessies. Het Experience Lab geeft 
de jongeren zo nét wat extra bagage, om uiteindelijk succesvol aan het 
werk te komen. 

“Jongeren kunnen er leren solliciteren, presenteren, erachter komen wat 
ze willen en kunnen, wat bij hen past, leren van ervaringen van anderen, 
hun grenzen verleggen, samenwerken en groeien”, somt Lonneke de voor-
delen op. “Het biedt maatwerk en wordt naar behoefte ingezet.”

Persoonlijke coaching
In 2016 volgden 44 jongeren een coaching traject. In dit traject wordt een 
werkzoekende jongere met een werkgerelateerde vraag aan een coach 
gekoppeld. In een kennismakingsgesprek bespreken jongere en coach het 
traject wat nodig is, om de jongere verder te kunnen helpen.

Uit evaluaties blijkt dat jongeren de coaches als zeer positief beoordelen. 
Daarnaast scoort ook coaching zelf erg hoog. Eén jongere geeft in de 
evaluatie aan: “Ik heb geleerd om meer vertrouwen in mijzelf te hebben, 
mijzelf beter te presenteren bij sollicitaties en om mijn slechte en goede 
kanten beter naar voren te brengen”.

Training en workshops
Ook namen 47 jongeren deel aan trainingen en workshops. Het aanbod 
van trainingen en workshops is gevarieerd en werkgerelateerd. Zo werden 
onder meer een sollicitatietraining, een workshop ‘lichaamstaal’ en een 
LinkedIn-training aangeboden.

Het zelfvertrouwen van de deelnemers en het zicht op de eigen talenten 
groeit, zo blijkt uit de evaluatie achteraf. “Mijn talenten heb ik ontdekt en 
daar heb ik meteen werk van gemaakt. Ik heb nu een eigen minionderne-
ming als kattenoppas”, aldus één van de jongeren.

Eleven Flowers
In het speciale talentenprogramma ‘Eleven Flowers’ volgden zestien 
jongeren een aantal trainingen en werd ondertussen naar een geschikte 
baan gezocht. Daarin lag de focus op de regio “ten oosten van Utrecht”, 
aldus Lonneke. Vijf jongeren zijn succesvol geplaatst. Emma at Work 
heeft daardoor nu ook het netwerk uitgebreid naar onder meer Zwolle en 
Apeldoorn.

Mentoring
Ten slotte worden werkzoekende jongeren in het kruiwagenprogramma ge-
koppeld aan een professional uit het bedrijfsleven. “Het mes snijdt aan twee 
kanten”, vertelt Lonneke, “de mentor uit het bedrijfsleven kan het netwerk 
van de jongere vergroten. De jongere kan op zijn/haar beurt de mentor laten 
zien wat een talent er schuilt in deze specifieke groep jongeren.”

PERSOONLIJKE BEGELEIDING  
IN HET EXPERIENCE LAB

ERVARING OPDOEN TIJDENS DE ZOEKTOCHT NAAR EEN BAAN
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De nieuwjaarsborrel van Emma at Work vond op 21 januari 2016 voor 
het eerst plaats op de nieuwe locatie in Utrecht. Tijdens deze borrel was 
ook de officiële kick-off van het nieuwe project JOP: de Jonge Onderne-
mende Pioniers. 

Bij JOP kunnen jongeren onderzoeken of het ondernemerschap wat voor 
hen is. “Veel jongeren weten namelijk niet dat ondernemen ook een keuze 
of oplossing kan zijn, wanneer je minder belastbaar bent”, aldus Anniek. 
Als Emma-at-Work-jongere met ondernemersambities is zij JOP’per van 
het eerste uur.

Jaar van pionieren
In het eerste ‘JOPjaar’ is veel gepionierd. Een succes dat daaruit voort-

komt, is het concept ‘worksJOP’. Zo werden onder meer de ‘masterclass 
ondernemen met een uitkering’ met een werkcoach van het UWV en ‘de 
administratie masterclass’ met een freelance boekhouder georganiseerd. 
De opkomst van deze worksJOPs was hoog. Erg leuk om te zien.

Het ‘samenwerken op locatie’ kwam alleen niet helemaal van de grond, 
blikt Anniek terug.  Uit een online enquête bleek, dat reistijd en -afstand 
voor veel jonge ondernemers een struikelblok vormen om naar Utrecht 
af te reizen. Zij zoeken meer naar een netwerk en kennis, dan naar een 
fysieke werkplek. 

Nieuwe koers
Daarom schreef voormalig consultant Marita Bruning halverwege het jaar 
een evaluatierapport. Hierin werd onderzocht hoe JOP beter kan aanslui-
ten op deze behoeftes van de jongeren. Op basis daarvan  werd besloten 
om JOP meer te integreren binnen het bestaande aanbod van Emma at 
Work.“De consultants van Emma kunnen ‘hun’ jongeren erop attenderen 
dat ondernemen ook een mogelijkheid is. Bij vragen op het gebied van 
ondernemerschap kunnen ze doorverwijzen naar JOP”, legt Anniek uit. JOP 
is dus niet meer alleen in Utrecht aanwezig, maar op alle drie de locaties 
van Emma at Work te vinden.

Persoonlijk succes
Het jaar van pionieren en nieuwe inzichten vergaren, heeft zelfstandig 
ondernemer Anniek veel goed gedaan. Zij besloot de stap te zetten en 
zich in te schrijven bij de Kamer van Koophandel. Bovendien sleepte het 
kernteam een grote opdracht binnen bij een landelijke organisatie. “Voor 
mij persoonlijk heeft JOP betekent dat ik met meer zelfvertrouwen onder-
neem”, besluit Anniek.

OP WEG NAAR EEN ZELFSTANDIGE 
TOEKOMST MET JOP

JONGE ONDERNEMERS VAREN NIEUWE KOERS

ANNIEK: ‘VOOR MIJ HEEFT JOP  
BETEKENT DAT IK MET MEER  

ZELFVERTROUWEN ONDERNEEM.’
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VRIJWILLIGERS ZIJN NIET MEER  
WEG TE DENKEN BIJ EMMA AT WORK

IN 2 JAAR TIJD VAN 0 NAAR 50 VRIJWILLIGERS

Met een groei naar 50 vrijwilligers in 2 jaar tijd, werd het vrijwilligersproject 
eind 2016 afgesloten en met succes. “Dit is een resultaat om trots op te zijn”, 
vertelt de tevreden vrijwilligerscoördinator Lonneke. De vrijwilligers zijn een 
echte steunpilaar binnen de organisatie. Nu het project is afgerond worden de 
vrijwilligers ondergebracht bij het Experience Lab.

Emma at Work staat ingeschreven bij ‘vacaturebanken’ van vrijwilligers-
organisaties in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Mensen die op zoek 
zijn naar vrijwilligerswerk, reageren goed op de advertenties van Emma at 
Work. “Na een eerste selectiegesprek aan de telefoon, worden in het twee-
de gesprek vervolgens alleen vrijwilligers geselecteerd die qua gedach-
tengoed en benadering van onze doelgroep aansluiten op de organisatie”, 
vervolgt Lonneke. 

Dat resulteerde erin dat er in 2016 27 vrijwilligers uit omgeving Amster-
dam, 16 uit omgeving Utrecht en 7 uit omgeving Rotterdam staan inge-
schreven. Wel is er sprake van een verloop in het vrijwilligersbestand: 13 
vrijwilligers stopten ermee, terwijl er 21 nieuwen werden aangenomen.

Coachingstrajecten
Verder stonden er 40 vrijwilligers ingeschreven als coach en zetten 10 
vrijwilligers zich in op andere gebieden, zoals in de administratie, in ac-

quisitie of op juridisch gebied. Wel werd besloten alleen nog maar nieuwe 
vrijwilligers te werven als coach. “In de praktijk is gebleken dat  dat het 
meeste oplevert”, stelt de vrijwilligerscoördinator.  

Het systeem werkt erg goed, stelt ze. Via Emma at Work kunnen de 
vrijwillige coaches zelf op zoek naar coachingsvragen die passen bij hun 
expertise, tijd, energie en reistijd. Zij kunnen zelf contact opnemen met 
de jongeren, wat vaak resulteert in goede matches.  In evaluaties van 
jongeren worden coaches met een ruime 8 beoordeeld.

Meerwaarde
Doordat de vrijwilligers het coachen van jongeren oppakken, kunnen de 
consultants van Emma at Work zich meer richten op hun hoofdtaak: het 
bemiddelen van jongeren naar een baan. Verder zorgt de expertise van 
vrijwilligers ervoor, dat Emma at Work bepaalde kennis niet hoeft in te 
huren.

Al met al, concludeert Lonneke, is de vrijwilligersorganisatie een belangrijk 
onderdeel van Emma at Work geworden, die niet meer is weg te denken 
uit de dagelijkse praktijk. “We zijn inmiddels een voorbeeld voor andere 
vrijwilligersorganisaties”, vertelt ze trots.
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BAS DOPHEIDE 

Door mijn werk als vrijwilliger voor 
Emma at Work heb ik diepe bewonde-
ring gekregen voor de manier waarop 
jongeren met een chronische fysieke 

aandoening in het leven staan.

FRANK MOUWEN  

Om hun doel te bereiken staan de 
jongeren echt open om dingen in hun 
leven te veranderen. Hier leer ik zelf 

ook weer van. 

MARJOLEIN HOOGEBOOM

Bij Emma at Work kan ik een deel 
van mezelf realiseren door te doen 

wat ik het allerleukste vind: jongeren 
coachen. 

JACINTH SPRENGER

De jongeren bij Emma at Work wor-
stelen met dezelfde dingen als ieder 

ander mens en daarbovenop nog met 
hun fysieke beperking. Ik vind het 

mooi en zinvol hen te helpen zoeken 
naar hun kracht en mogelijkheden. 

MARIEKE HENDRIKSEN

Emma at Work geeft mij de kans om 
over de grenzen van mijn eigen vak-

gebied, namelijk wetenschap, heen te 
kijken en me te ontwikkelen, terwijl ik 

jongeren verder help.

PAM DE WIT 

Dat ik al meerdere jaren mensen kan 
ondersteunen om een baan te vinden 
die bij hen past, is een verrijking voor 

mij als mens. 

NATASJA VAN VLIET

Deze jongeren kunnen heel krachtig 
zijn als ze hun doelen willen bereiken. 

Ik denk dat veel gezonde mensen 
daar nog een mooie inspiratiebron uit 

kunnen halen.

COBY DE JAGER 

Wat mij inspireert, is om jonge 
mensen met een chronische fysieke 
aandoening te helpen volledig mee 

te doen op de arbeidsmarkt of via 
scholing. 

HELGA BAARS 

Door als vrijwilliger te werken bij 
Emma at Work kan ik mijn ervaring , 

kennis en enthousiasme inzetten, om 
de kennis en ervaring van de jongeren 

aan te vullen met zelfvertrouwen.

CORINA VAN MEIJEREN 

Het is mooi om te zien dat het aantal 
jongeren dat via Emma at Work werk 

vindt is gegroeid. En laten we wel 
wezen: het zou toch ook geen issue 
moeten zijn om deze jongeren een 

fijne werkplek te geven? 

TIEN VAN EAW 
VRIJWILLIGERS
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Jaar 2016, voor Emma at Work een jaar met een gouden randje. Het is 
mooi om te zien dat Emma at Work na tien jaar nog volop in ontwikkeling 
is. En uit de ruim 400 aanmeldingen van jongeren die binnen zijn gekomen 
blijkt dat er voorlopig nog voldoende werk te verzetten is voor het team 
van Emma at Work. Emma at Work is en blijft dé organisatie waar jongeren 
met een chronische fysieke aandoening terecht kunnen als zij op zoek zijn 
naar een baan. Dit zal in 2017 niet anders zijn.

Om de jongeren zo goed mogelijk te kunnen begeleiden naar een passende 
werkplek wordt in 2017 de positionering naar bedrijven aangescherpt. 
Om goede, duurzame matches te realiseren is het van groot belang om 
niet alleen jongeren voor te bereiden, maar ook bedrijven. Elk bedrijf is van 
harte welkom om de samenwerking met Emma at Work aan te gaan. Bij 
voorkeur werken we samen met gemotiveerde bedrijven die kansen willen 
creëren voor deze doelgroep met zoveel potentie. 

Dit betekent concreet dat in 2017 de Club van 1000 verder uitgebouwd 
gaat worden. Samen met de bedrijven die zich verbinden aan Emma at 
Work door middel van het clublidmaatschap maken we het mogelijk nog 
meer jongeren met een chronische fysieke aandoening te begeleiden naar 
een  werkplek die echt bij ze past. Waar hun talenten naar boven komen en 
waar ze hun steentje kunnen bijdragen.  

Naast een warm werkgeversnetwerk weten we dat Emma at Work inmid-
dels ook de bijdrage van alle vrijwilligers niet kan missen. Nu dit project 
succesvol is afgerond zullen daarom in 2017 onder het Experience Lab 
jongeren gekoppeld worden aan coaches en worden wederom verschil-

lende workshops en trainingen georganiseerd. Er staat zelfs al een heus 
Young Professionals Program op de agenda.  Tot slot zal in 2017 het men-
torprogramma verder uitgewerkt worden. Binnen het mentorprogramma 
worden jongeren gekoppeld aan professionals uit het bedrijfsleven om van 
hen te leren door te ervaren en hun netwerk uit te breiden.

Ook de ambitie om alle jongeren met een chronische fysieke aandoening 
in Nederland te ondersteunen bij hun zoektocht naar werk staat in 2017 
nog steeds. Uiteraard zal opnieuw aandacht gaan naar het vergroten van 
de naamsbekendheid van Emma at Work via verschillende kanalen. Maar 
ook worden de banden  aangehaald met alle academische ziekenhuizen 
in Nederland om gesprekken aan te gaan hoe we samen ervoor kunnen 
zorgen dat we meer kunnen betekenen voor meer jongeren.

Voor nu weten we in ieder geval dat we wederom vanuit vele hoeken steun 
kunnen verwachten om onze doelstellingen te verwezenlijken, fantas-
tisch. Met alle werkgevers, samenwerkingspartners, sponsoren en vrijwilli-
gers kijken we ernaar uit in 2017 samen aan te pakken en ervoor te zorgen 
dat iedereen mee kan doen op de arbeidsmarkt. We trappen 2017 af met 
een bezoek van Koningin  Máxima op Valentijnsdag, dat belooft veel goeds! 

EMMA AT WORK IN 2017

EMMA AT WORK IS EN BLIJFT DÉ  
ORGANISATIE WAAR JONGEREN MET EEN  
FYSIEKE AANDOENING TERECHT KUNNEN 

ALS ZIJ OP ZOEK NAAR EEN BAAN.
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Met de komst van de Participatiewet is het landschap waarin Emma at Work 
zich beweegt sterk veranderd. Voor Emma at Work was 2016 een belangrijk 
jaar om te bekijken welke plek er ingenomen moet worden op de markt, 
teneinde vast te kunnen houden aan huidige visie en missie. 

In de afgelopen 10 jaar blijkt het een uitdaging om onze doelgroep gedegen 
en ook commercieel te bemiddelen op de arbeidsmarkt. Het traditionele 
uitzend en werving & selectie model is onvoldoende renderend gebleken 
vanwege de aard van de doelgroep en de daarbij behorende persoonlijke, 
maar intensieve werkwijze.

Om een duurzame organisatie, onafhankelijk van de ‘projectencarrousel’ 
neer te zetten, leek jarenlang een hybride model de goede weg. Deels 
zou Emma at Work afhankelijk zijn van giften en deels van commerciële 
inkomsten. In 2014 leek het met het commerciële deel de goede kant op te 
gaan. Met de komst van de Participatiewet en het bijbehorende quotum op 1 
januari 2015 daalden helaas onze commerciële inkomsten, als gevolg van: 
1. meer concurrentie van commerciële partijen die al een groot deel van de 
markt in handen hebben  2. UWV die kandidaten (die onder de doelgroep 
bepaling vallen) gratis de markt op pusht en 3. een meer vraag gestuurde 
werkwijze die niet strookt met de succesvolle (meer aanbodgerichte) werk-
wijze van Emma at Work.    

De gevolgen van deze nieuwe ontwikkelingen bleken te botsen met de visie 
en missie van de gepassioneerde medewerkers van Emma at Work. Inmid-
dels ging veel energie naar niet passende vacatures en een kleine vijver aan 
kandidaten met een doelgroep bepaling (waar ook onze nieuwe “concur-
renten” voor aan de slag waren), terwijl er aan de andere kant honderden 

jongeren staan te trappelen om via Emma at Work bemiddeld te worden. De 
kosten die Emma at Work maakt in de bemiddeling en begeleiding van de 
kandidaten zijn onvoldoende op de werkgever te verhalen, althans via het 
traditionele verdienmodel. Een voortdurende spagaat. 

Eind Q2 2016 vielen resultaten tegen, in plaatsingen en in omzet. Ook het 
team van Emma at Work voelde zicht niet goed bij deze werkwijze. Het 
moest dus anders!

Vanaf de zomer 2016 is intern en extern de discussie gevoerd met welk 
verdienmodel Emma at Work de beste papieren heeft tot een duurzame 
organisatie, nog steeds staand voor de oorspronkelijke visie en missie: álle 
jongeren die opgroeien met een chronische fysieke aandoening onder-
steunen naar een zelfstandige toekomst. De uitkomst was om de focus op 
commerciële inkomsten vooralsnog los te laten en een gezamenlijke aanpak 
te vinden met overheid en ondernemers. De toekomst van deze grote groep 
jongeren is tenslotte iets dat ons allemaal aangaat! 

De Club van 1000, vanaf juni 2016 doen al 34 enthousiaste werkgevers 
mee, krijgt nu onze focus; Met een grote groep werkgevers als achterban 
wordt een kritische massa geformeerd, gezorgd voor een structurele 
financiële onderlegger én samen creëren ze mooie ontwikkelingskansen en 
arbeidsplekken voor de jongeren. 

Opdracht voor 2017 is om de Club van 1000 fors te laten groeien, te starten 
met een strakke duidelijke aansprekende propositie. In de tussentijd doen 
we een beroep op vermogensfondsen en overheden om ons te steunen in de 
periode totdat de Club van 1000 een substantiële financiële basis vormt. 

VERDIENMODEL
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BALANS PER 31 DECEMBER 2016

MATERIELE VAS TE ACTIVA [1]
Inventaris  3.700 4.695

VLOTTENDE ACTIVA [2]
Debiteuren  39.918 59.055
Belastingen en sociale premies  - 14.187
Overige vorderingen en overlopende activa  65.648 54.863
Totaal vlottende activa  105.566 128.105

LIQUIDE MIDDELEN [3]  118.292 123.925

TOTAAL ACTIVA  227.558 256.725

STICHTINGSVERMOGEN [4]  
Stichtingsvermogen  188.166 209.660
Exploitatiesaldo boekjaar  (17.044) (21.494)
Totaal stichtingsvermogen  171.122 188.166

KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA [5]  
Crediteuren  8.608 22.348
Belastingen en sociale premies  12.156 8.963
Overige schulden en overlopende passiva  35.672 37.248
  56.436 68.559

TOTAAL PASSIVA  227.558 256.725

ACTIVA

PASSIVA

Voor verwerking van het exploitatiesaldo

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

2016 2015

€ €
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Baten [6]    
Opbrengsten uit arbeidsbemiddeling  132.759 230.000 167.889
Baten uit eigen fondsenwerving  524.319 514.805 427.990
Som der baten  657.078 744.805 595.879

Lasten [7]
Brutolonen en salarissen  356.485 569.750 238.359
Sociale lasten  60.375 - 41.318
Overige personeelskosten  118.479 - 145.485
Afschrijvingen  995 - 279
Kantoorkosten  34.609 37.300 25.244
Voorlichting-/ en publiciteitskosten  45.569 17.700 31.985
Projectkosten  45.422 - 20.575
Vrijwilligersprojectkosten  6.132 - 10.707
Algemene kosten  6.029 119.350 103.842
Financiële baten en lasten  27 - (421)
  674.122 744.100 617.373

Exploitatiesaldo na belastingen  (17.044) 705 (21.494) 
  

Het exploitatiesaldo over 2016 is ten laste gebracht van het Stichtingsvermogen.

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

Realisatie
2016

Begroting 
2016

Realisatie 
2015

€ € €
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  2016  2015
KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN  
Ontvangsten 679.617  605.426
Betalingen 685.223  644.789

KASSTROOM UIT BEDRIJFSOPERATIES  (5.606)  (39.363)
Ontvangen interest 150  647
Betaalde interest (177)  (226)
  (27)  421

KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN  (5.633)  (38.942)

KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN
Investeringen in materiële vaste activa (-)  (3.974)
Investeringen in overige financiële vaste activa (-)  (-)
Desinvesteringen in materiële vaste activa -  -
Desinvesteringen in overige financiële vaste activa -  -
KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN  (-)  (3.974)

KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN
Ontvangst uit langlopende schulden -  -
Aflossing langlopende schulden (-)  (-)
Kasstroom uit financieringsactiviteiten  -  -

NETTOKASSTROOM  (5.633)  (42.916)
Koers- en omrekeningsverschillen op geldmiddelen  -  -
TOENAME/(AFNAME) GELDMIDDELEN  (5.633)  (42.916)

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:
Stand per 1 januari  123.925  166.841
Mutatie boekjaar  (5.633)  (42.916)

STAND PER 31 DECEMBER  118.292  123.925

KASSTROOMOVERZICHT 2016
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TOELICHTING OP DE JAARREKENING

ALGEMEEN
De jaarrekening is opgesteld conform Richtlijn 640 (organisaties zonder winst-
streven). De stichting is opgericht op 10 juni 2008. Het boekjaar van de stich-
ting is het kalenderjaar.

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

BALANS
Vorderingen
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voorzover no-
dig rekening houdend met mogelijke oninbaarheid.

Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Stichtingsvermogen
Op jaareinde beschikt de Stichting Emma at Work over een stichtingsvermo-
gen van € 171.122. Het eigen vermogen en reserves dienen een dusdanige 
omvang te hebben dat de continuïteit van de Stichting Emma at Work is ge-
waarborgd. Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) heeft besloten dat 
ingaande 1 januari 2005 de omvang van de continuïteitsreserve maximaal 
anderhalf maal de jaarlijkse exploitatielasten mag bedragen. De continuïteits-
reserve 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 betrek-
king hebben, uitgaande van de historische kosten. Eigen opbrengsten 
worden verantwoord in het verslagjaar waarin de diensten en goederen 
zijn geleverd. Verliezen worden verantwoord op het moment dat deze voor-
zienbaar zijn. Structurele giften worden verantwoord in het jaar waarin ze 
zijn toegezegd. Overige niet structurele giften worden verantwoord in het 
jaar waarin ze daadwerkelijk zijn ontvangen.

Netto-omzet
Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst uit levering van goederen 
en diensten aan derden onder aftrek van kortingen en dergelijke en van 
over de omzet geheven belastingen.

Lasten
De lasten worden bepaald met inachtneming van hiervoor vermelde 
grondslagen voor waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop 
zij betrekking hebben. (Voorzienbare) verplichtingen en mogelijke verlie-
zen die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar worden in 
acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn 
geworden en overigens wordt voldaan aan de voorwaarden voor het opne-
men van voorzieningen.

KASSTROOMOVERZICHT
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode. De 
geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. 
Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen een geschatte ge-
middelde koers. Koersverschillen op geldmiddelen worden afzonderlijk 
in het kasstroomoverzicht getoond. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde 
van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen 
onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden zijn 
opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten. De verkrij-
gingsprijs van de verworven groepsmaatschappij is opgenomen onder de 
kasstroom uit investeringsactiviteiten, voor zover betaling in geld heeft 
plaatsgevonden. De geldmiddelen die in de verworven groepsmaatschap-
pij aanwezig zijn, zijn op de aankoopprijs in mindering gebracht.
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TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

[1] MATERIELE VASTE ACTIVA

Inventaris   
Aanschafwaarde per 1 januari  5.167 1.193
Cumulatieve afschrijvingen  (472) (193)
Boekwaarde per 1 januari  4.695 1.000
Investeringen  - 3.974
Desinvesteringen  (-) (-)
Afschrijvingen boekjaar  (995) (279)
Boekwaarde per 31 december  3.700 4.695

Afschrijvingspercentage
Inventaris  20% 20%

[2] VLOTTENDE ACTIVA

Debiteuren
Debiteuren  39.918 59.055
Voorziening debiteuren  (-) (-)
  39.918 59.055

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting 2015  - 14.187
  - 14.187

Overige vorderingen en overlopende activa
Nog te ontvangen marge Faber/Unique  - 3.387
Nog te ontvangen Ctalents  1.590 -
Nog te ontvangen Havenbedrijf  30.000 -
Nog te ontvangen Rabobank Foundation  - 7.000
Nog te ontvangen VSBfonds  - 10.000

31-12-2016 31-12-2015

€ €
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[2] VLOTTENDE ACTIVA (VERVOLG)

Nog te ontvangen Oranje Fonds  18.500 15.000
Nog te ontvangen Start Foundation  - 10.000
Nog te ontvangen NSGK  - 4.260
Nog te ontvangen Club van 1000  12.000 -
Nog te ontvangen interestbaten  150 647
Overige overlopende activa  3.408 4.569
  65.648 54.863

[3] LIQUIDE MIDDELEN

Rabobank .984 RC  48.363 34.642
Rabobank .903 Deposito  69.929 89.283
  118.292 123.925
De liquiditeiten staan ter vrije beschikking

PASSIVA

[4] STICHTINGSVERMOGEN

Stand per 1 januari  188.166 209.660
Exploitatiesaldo  (17.044) (21.494)
Stand per 31 december  171.122 188.166

Het exploitatiesaldo over 2016 is ten lasten gebracht van het stichtingsvermogen.

[5] KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA

Crediteuren
Crediteuren Algemeen  8.608 22.348
  8.608 23.348

31-12-2016 31-12-2015
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[5] KORTLOPENDE SCHULDEN EN 
OVERLOPENDE PASSIVA (VERVOLG)

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting 2016  750 -
Omzetbelasting 2015  702 702
Loonbelasting december  10.704 8261
  12.156 8.963

Overige schulden en overlopende passiva
Reservering vakantiegeld  13.788 9.603
Nog te ontvangen facturen AMC (personele en materiële lasten)  15.202 14.507
Nog te betalen accountantskosten  4.000 3.000
Nog te betalen declaraties  418 1.092
Nog te betalen bankkosten  16 16
Nog te betalen kosten overige  2.248 9.030
  35.672 37.248

31-12-2016 31-12-2015

€ €
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

[6] BATEN

Opbrengsten 
Ontvangen marge uitzenden/detacheren  62.803 51.415
Opbrengsten werving en selectie  67.845 115.587
Opbrengsten reintegratietrajecten/jobcoaching  (-) (801)
Overige opbrengsten  2.111 1.688
  132.759 167.889

Baten uit jubileum evenement Hotel Okura Amsterdam 2016
Opbrengsten entreekaarten                                      15.088 -
Donatie NSGK verdubbellaar                                      15.000 -
Donaties Club van 1000 2016                                    40.500 -
  70.588 -

Baten uit eigen fondsenwerving
Donatie Havengildediner 2015 *   50.000 -
Donatie Havengildediner 2016 **   30.000 -
Donatie Stichting Doen  25.000 45.000
Donatie VSBfonds  - 50.000
Donatie Rabobank Foundation  25.000 42.000
Donatie Stichting Start Foundation  30.000 10.000
Donatie Oranje Fonds  60.000 25.000
Donatie Expertisecentrum  - 35.000
Donatie vrienden van  - 8.500
Donatie NSGK  (4.260) 9.730
Donatie ABN/AMRO bank arbodienst  - 5.000
Donatie Wierda  - 1.000
Donatie Stichting Vrienden Loterij  - 750
Donatie Stichting Instituut GAK  - 30.000
Donatie Stichting FNO  83.805 20.805
Donatie Gemeente Utrecht  6.250 18.750
Donatie DBL  - 10.000
Donatie Janivo  - 10.000

2016 2015

€ €

Balans per 31 december 2016

Kasstroomoverzicht over 2016

Toelichting op de balans

Staat van baten en lasten 
over 2016

Toelichting op de jaarrekening

Toelichting op de staat van 
baten en lasten over 2016

Staat van baten en lasten over 
2016 versus begroting

Sociaal jaarverslag

Next >< Back

Jaarrekening

Controleverklaring van de 
onafhankelijke accountant



JAARVERSLAG 2016

38

[6] BATEN (VERVOLG) 

Donatie Breevast  - 2.400
Donatie Ellermeijer  - 1.000
Donatie Bison  - 400
Donatie Stichting Eleven Flowers  27.500 -
Donatie ING bank  25.000 -
Donatie MySolutions  13.750 -
Donatie NH1816 schadeverzekering  10.000 -
Donatie International Card Services  1.902 -
Donatie AbbVie   3.025 -
Donatie TheDutch4Kids  5.500 -
Donatie diverse donateurs  52.424 50.155
Donatie Winnock Amsterdam   400 -
Donatie naar aanleiding van vertrek Dertje Meijer Havenbedrijf Amsterdam 5.035 -
Donatie medewerkers Havenbedrijf Amsterdam  3.400 -
  524.319 427.990

* 
ABN Amro Bank N.V.  
BK Ingenieurs Holding BV  
C. Steinweg-Handelsveem B.V.  
C.J. Hendriks group  
Capelle Consulting  
CWT Sitos B.V.  
David Hart Group  
Dura Vermeer Divisie Infra BV  
EuroTank Amsterdam B.V.  
FinCo Terminal Amsterdam B.V.   
Flowresulting  
ICL Fertilizers Europe  
Katoen Natie Amsterdam  
Nederlands Loodswezen B.V. Regio Amsterdam-IJmond  
Noord Europees Wijnopslag Bedrijf B.V. (NWB)  
Nustar  
Oiltanking Amsterdam B.V.  
Overslagbedrijf Amsterdam B.V. (OBA)  
Passenger Terminal Amsterdam (PTA)  

2016 2015

€ €

Balans per 31 december 2016

Kasstroomoverzicht over 2016

Toelichting op de balans

Staat van baten en lasten 
over 2016

Toelichting op de jaarrekening

Toelichting op de staat van 
baten en lasten over 2016

Staat van baten en lasten over 
2016 versus begroting

Sociaal jaarverslag

Next >< Back

Jaarrekening

Controleverklaring van de 
onafhankelijke accountant



JAARVERSLAG 2016

39

Peinemann Holding B.V.  
Port of Amsterdam
Rabobank Amsterdam  
Rietlanden Terminals B.V.  
Silver Star Agencies BV  
STC Group  
Thor Shipping en Transport B.V. / MEO BV  
Vollers Holland B.V.  
Vopak Agencies Amsterdam B.V.  
Vopak Terminal Amsterdam B.V.   
Zeehaven IJmuiden N.V.  

** 
C. Steinweg, Handelsveem B.V.
CJ Hendriks Group
Capelle Consulting
CWT Europe
David Hart Beheer
Dura Vermeer
Graniet Import B.V.
OBA Bulk Terminal Amsterdam
Oiltanking Amsterdam B.V.
Passenger Terminal Amsterdam
Rietlanden Terminals BV
Silver Star Agencies
Thor Shipping & Transport BV
VCK Logistics
Vollers Group
Vopak Agencies Amsterdam
Zeehaven IJmuiden NV
TMA Group
Drukkerij Jubels BV
Port of Amsterdam 
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[7] LASTEN

Personeelskosten
Brutolonen en salarissen
Lonen en salarissen  305.147 204.355
Compensatietoeslag  26.364 17.656
Ziekengelduitkering  (-) (-)
Vakantietoeslag  24.974 16.348
  356.485 238.359

Sociale lasten
Sociale lasten  60.375 41.318
Overige sociale lasten  - -
  60.375 41.318

Overige personeelskosten
Inhuur personeel AMC  58.959 59.755
Inhuur personeel derden/uitzendkrachten/aanbrengfee  28.532 38.361
Ziektekostenverzekering  - 19.385
Cursuskosten  4.728 1.222
Autokosten (brandstof, parkeren en belasting)  3.319 3.582
Woon-/werkkosten  11.055 11.310
Reis-/ en verblijfskosten  1.538 3.377
Representatiekosten  7.821 4.876
Relatiegeschenken  588 1.391
Cateringkosten  122 341
Overige personeelskosten  1.817 1.885
  118.479 145.485

De stichting had 2016 8,45 fte medewerkers in loondienst. (2015: 7,00 fte). De overige medewerkers zijn aan de 
stichting verbonden als (door AMC) gedetacheerd medewerker, freelancer of als vrijwilliger.

De hiermee samenhangende kosten worden door het AMC aan de stichting doorbelast en zijn verantwoord onder de 
personeelskosten.

In 2016 was één directeur tegen vergoeding werkzaam voor de stichting, deze kosten zijn verantwoord onder de 
personeelskosten. In 2015 waren deze verantwoord onder de algemene kosten.

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.
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Afschrijvingen
Inventaris  995 279

Overige kosten
Kantoorkosten
Huurkosten  18.623 7.560
Automatiseringskosten  8.268 5.094
Telefoonkosten  3.635 4.634
Voorziening oninbare debiteuren  (-) (250)
Overige kantoorkosten  4.083 8.206
  34.609 25.244

Voorlichting-/ en publiciteitskosten
Marketing ontwerp/ontwikkelkosten  - 4.905
Public relations  10.341 18.000
Fondsenwerving  344 1.161
Social media  2.471 4.801
Websitekosten  1.525 3.018
Evenementskosten  30.888 100
  45.569 31.985

Projectkosten
O&O mbc projectkosten  21.400 -
JOP projectkosten  24.022 20.575
  45.422 20.575
Vrijwilligersprojectkosten
Opzetkosten vrijwilligersproject  6.132 6.645
Wervingskosten vrijwilligers  - 4.062
  6.132 10.707
Overige kosten (vervolg)
Algemene kosten en advies
Directie  - 94.690
Verzekeringen  917 695
Contributies en abonnementen  - 399
Kosten beheer en administratie  4.000 5.500
Advieskosten  - 1.795
Overige algemene kosten  1.112 763
  6.029 103.842
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Het voeren van de financiële administratie, alsmede het opstellen van de jaarrekening van de stichting wordt  
verzorgd door de Interne Audit Service (IAS) van het AMC. De door de IAS gemaakte kosten worden niet doorbelast 
aan de stichting.

Voorzitter
Mevr. M.P. Gruppen
wg

Penningmeester
Dhr. S. Van Hees
wg

Statutair directeur
Mevr. M. van Hilten
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Begroting
2016

Begroting
2017

Exploitatie
2016

Exploitatie
2015

€€ € €
Baten   
Opbrengsten uit arbeidsbemiddeling 105.000 230.000 132.759 167.889
Baten uit eigen fondsenwerving 611.500 514.805 524.319 427.990
Som der baten 716.500 744.805 657.078 595.879

Lasten
Personeelskosten 615.500 569.750 535.339 425.162
Afschrijvingen - - 995 279
Kantoorkosten 68.000 37.300 34.609 25.244
Voorlichting-/ en publiciteitskosten 18.500 17.700 45.569 31.985
Projectkosten - - 45.422 20.575
Vrijwilligersprojectkosten - - 6.132 10.707
Algemene kosten 13.850 119.350 6.029 103.842
Financiële baten en lasten - - 27 (421)
 715.850 744.100 674.122 617.373

Exploitatiesaldo na belastingen 650 705 (17.044) (21.494)

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016 VERSUS BEGROTING

Balans per 31 december 2016

Kasstroomoverzicht over 2016

Toelichting op de balans

Staat van baten en lasten 
over 2016

Toelichting op de jaarrekening

Toelichting op de staat van 
baten en lasten over 2016

Staat van baten en lasten over 
2016 versus begroting

Sociaal jaarverslag

Next >< Back

Jaarrekening

Controleverklaring van de 
onafhankelijke accountant



JAARVERSLAG 2016

44

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur en de directie van Stichting Emma at Work te Amsterdam

A.  VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN 
JAARREKENING 2016 

Ons oordeel
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2016 van Stichting 
Emma at Work te Amsterdam gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte 
en de samenstelling van het vermogen van Stichting Emma at Work per 31 
december 2016 en van het resultaat over 2016 in overeenstemming met 
de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststre-
ven.

Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2016 en de staat 
van baten en lasten over 2016 met de toelichting, waarin zijn opgenomen 
een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiÎle verslagge-
ving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands 
recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Onze verantwoor-
delijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verant-
woordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Emma at Work te Amsterdam zoals 
vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants 
bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante on-
afhankelijkheidsregeling in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de 
Verorderning gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en ge-
schikt is als basis voor ons oordeel.

B.  VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN 
ANDERE INFORMATIE

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaar-
verslag andere informatie, die bestaat uit:
• het bestuursverslag;
• de overige gegevens

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de 
andere informatie:
•  met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiÎle afwijkingen bevat;
•  alle informatie bevat die op grond van RJ-Richtlijn 640 Organisaties zon-

der winststreven vereist is.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze ken-
nis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, 
overwogen of de andere informatie materiÎle afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in RJ-Richt-
lijn 640 Organisaties zonder winststreven en de Nederlandse Standaard 
720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze con-
trolewerkzaamheden bij de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van het bestuursverslag 
en de overige gegevens in overeenstemming de in Nederland geldende 
RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven.

C.  BESCHRIJVING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN MET BETREK-
KING TOT DE JAARREKENING VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN 
HET BESTUUR VOOR DE JAARREKENING

De directie is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weerge-
ven van de jaarrekening in overeenstemming de in Nederland geldende 
RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven. In dit kader is de directie 
verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het
bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk 
te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten 
of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet de directie afwegen of de stich-
ting in staat is om haar werkzaamheden in continuÔteit voort te zetten. Op 
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grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet de directie de jaarrekening 
opmaken op basis van de continuÔteitsveronderstelling, tenzij de directie 
het voornemen heeft om de stichting te liquideren of  de bedrijfsactiviteiten 
te beÎindigen of  als beÎindiging het  enige realistische alternatief  is.

De directie moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede 
twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar bedrijfsactiviteiten in conti-
nuÔteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
 
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een 
controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-infor-
matie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate 
van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet 
alle materiÎle fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn ma-
terieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of 
gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die 
gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beÔn-
vloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de 
evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd 
en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in 
overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische 
voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder 
andere uit:

•  het identificeren en inschatten van de risicoís dat de jaarrekening afwij-
kingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het 
in reactie op deze risicoís bepalen en uitvoeren van controlewerkzaam-
heden en het verkrijgen van

•  controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons 
oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang 
niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van 
samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transac-
ties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het 
doorbreken van de interne beheersing;

•  het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor 
de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die pas-
send zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als 
doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne 
beheersing van de entiteit;

•  het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor 
financiÎle verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schat-
tingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarreke-
ning staan;

•  het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuÔteitsver-
onderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen 
controle-informatie

•  vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor 
gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfs-
activiteiten in continuÔteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat 
er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om 
aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerela-
teerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat 
zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn geba-
seerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze 
controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden 
kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar continuÔteit niet 
langer kan handhaven;

•  het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarreke-
ning en de daarin opgenomen toelichtingen; en

•  het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onder-
liggende transacties en gebeurtenissen.

 
Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande 
reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen 
die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele signifi-
cante tekortkomingen in de interne beheersing.

Amstelveen, 6 juli 2017 Amstelstad Audit B.V.

w.g. drs. G. Hoes RA
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