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Informeel jaarverslag 2016. 
 

De Emmense Uitdaging is gestart op 10 oktober 2016. De formele oprichtingsakte is in 
december 2016 gepasseerd. In verband daarmee is met onder andere het Oranje Fonds 

en de Gemeente Emmen afgesproken dat over de rest van dat eerste jaar en de  

opbouwfase geen formeel jaarverslag wordt gemaakt.  

Toch hebben we de behoefte om verantwoording af te leggen over de werkzaamheden 

en resultaten in die eerste maanden, vooruitlopend op het formele verslag over 

2016+2017, inclusief de financiële verantwoording. 
Dit informele jaarverslag wordt ter kennisneming aangeboden aan de stakeholders van 

de Emmense Uitdaging en aan de samenleving via publicatie op de website. Daarmee 

onderbouwen wij dat binnen de Emmense samenleving (bij Overheid, Ondernemers, 

Onderwijs en Maatschappelijke organisaties) draagvlak is voor “Emmense Uitdaging”. 

 

Opstartfase, vanaf Q2-2016. 
 
Met een groot aantal potentiële stakeholders uit bedrijfsleven, overheid en maatschap-

pelijke organisaties zijn -samen met directeur Nederlandse Uitdaging, mevrouw Gerda 

Geurtsen- initiërende gesprekken gevoerd. 

Enerzijds om draagvlak te creëren, anderzijds om financiële en inhoudelijke support 

voor de op te richten organisatie te verwerven. Door alle gesprekspartners is toen al 

aangegeven, dat de samenleving in Emmen al lang op een initiatief als “De Uitdaging” 

zat te wachten. Niet, omdat er in Emmen geen goede initiatieven zouden zijn, maar 
vooral omdat deze initiatieven via de op te richten Emmense Uitdaging structureler met 

elkaar verbonden kunnen worden. Daardoor kan het “Noaberschap”, de samenwerking 

en het positieve effect op de samenleving worden versterkt. 

 

Kick-Off op 10-10-2016, de Dag van de Duurzaamheid. 

De Kick-Off vond plaats bij Hotel Hampshire Emmen en 

werd bezocht door ruim 140 belangstellenden met een 
50-50 verdeling over vertegenwoordigers uit 

bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties! 

Wethouder Jan Bos (met onder andere Participatie in 

de portefeuille) verrichte de aftrap. De grote 

vertegenwoordiging vanuit de maatschappelijke 

organisaties, aangevuld met de zeer vele blijken van 
steun van hen, die bij de Kick-Off niet aanwezig konden zijn, geven het vertrouwen dat 

het draagvlak groot is en dat reikhalzend werd uitgekeken naar de start van de 

Emmense Uitdaging.  

Al tijdens de bijeenkomst werden de eerste (hulp-)aanvragen ingediend. 
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Samenwerking 
 
Vanaf de opstartfase is met een groot aantal partijen samenwerking gezocht en met 

enthousiasme gevonden, onder andere met;  

 

• Area Reiniging (http://www.areareiniging.nl).  

 

Area is vanaf het eerste begin enthousiast voor het initiatief, 
werd Founder en stelde een kantoorlocatie beschikbaar voor 

het operationeel team (3–4 personen) plus inzet van print-, 

PR- en communicatie-voorzieningen. 

 

  

 

• Gemeente Emmen, Triple Founder. Contactpersonen sportverenigingen en bedrijven 
(zijn lid Matchgroep) en contactpersonen voor maatschappelijke organisaties in de 

regio’s binnen de gemeente Emmen (zijn “voelhoorns in de regio”). Locoburgemeester 

is ambassadeur, wethouder Bos is lid Adviesgroep. 

•  

• Sedna/Tinten Welzijnsgroep, http://www.tintenwelzijnsgroep.nl/. Directeur Sedna is 

lid Adviesgroep. 
 

• Stichting Dorpenzorg, http://www.dorpenzorg.nl/, een initiatief van 6 bewoners-

organisaties, gericht op support van de individuele inwoner. Secretaris Dorpenzorg is lid 

Adviesgroep. 

 

• Het GreenDrinks-netwerk, www.greendrinkszod.nl, met >1100 relaties uit Overheid, 

Ondernemingen en Onderwijs die Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen een warm 
hart toedragen. 

 

• De gezamenlijke Rotary’s in Emmen, via www.rotary.nl/emmenmonarch. 

 

• De gezamenlijke Lions-clubs in Emmen via Hans van Selm, lid Matchgroep. 

 
• Growing Workplace, www.growingworkplace.nl/, Community voor sociaal 

ondernemerschap in het centrum van Emmen. Co-locatie voor de Emmense Uitdaging, 

in principe elke vrijdag. 

  

• VPB, www.vpb-emmen.nl, Vereniging van ca. 200 bedrijven op bedrijventerreinen in 

Emmen. Directeur VPB is lid Matchgroep. 
 

• Stichting Marketing Regio Emmen, www.emmenmaakhetmee.nl/over. 

Regiomarketeer is lid Matchgroep. 
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Contacten, verder uit te bouwen. 
 

Naast de al gerealiseerde samenwerkingsverbanden zijn er veel mooie contacten voor 
samenwerking gelegd die vanaf in 2017 verder worden uitgebouwd, zoals: 

• Scholen (Praktijkschool, Stenden Hogeschool, Drenthe College, etc.), 

• Organisaties die statushouders begeleiden bij hun integratie, 

• Stichting Leergeld, www.leergeld.nl/emmen/. 

• Sociale teams Sedna, 

• Erkende Overleg Partners (dorps- en wijkorganisaties), etc. 
 

Aanvragen, aanbiedingen en gerealiseerde matches. 
 

In 2016 is al een 20-tal aanvragen vanuit maatschappelijke organisaties en een nog 

beperkt aantal aanbiedingen vanuit bedrijven ontvangen.  

 

We hebben ervaren dat na een 1e match een sneeuwbaleffect optreedt. Door de 

aandacht via regionale bladen en Social Media (Twitter & Facebook) wordt de ervaring 
en het succes verspreid binnen hun netwerk, waardoor vervolgens nieuwe aanvragen 

binnenkomen.  

Mooi voorbeeld is Bewonersbedrijf Op Eigen Houtje (www.opeigenhoutje.info). Zij zijn 

de spil tussen een groot aantal maatschappelijke organisaties in de wijk Emmerhout 

en zullen andere organisaties attenderen op de mogelijkheden van de Emmense 

Uitdaging. 

Hieronder het overzicht van de in Q4-2016 gerealiseerde matches:  

 

Datum 

 

10-10-2016 

Omschrijving 

 

CVites: Aanbod 11 bureaus en 1 

kapstok om uit te zetten bij 

Maatschappelijke Organisaties. 

Opgeslagen bij de Spullenbank. 
 

Waarde 

 

€ 270 

08-11-2016 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

UWV: Begeleiding van 3 maanden inzet 

van Helga Onrust (foto Li) op een 

Werkontwikkelplek. 

 

Gemeente/TDC-Werkplein: 

Begeleiding van 3 
maanden inzet van Geerte Bosch (foto Re) 

op een Werkontwikkelplek. 

 

 

€ 1.760 

 

 

 

€ 1.760 
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Datum 

 

08-11-2016 

Omschrijving 

 

Rotary’s-Emmen: Aanbod 450 kerstmanpakken om uit te 
zetten bij Maatschappelijke Organisaties. Tijdelijk 

opgeslagen bij de Spullenbank.  

   
 

Waarde 

 

€ 300 

18-11-2016 Bewonersbedrijf Op Eigen Houtje: 

100 kerstmanpakken uit het 

Rotary-aanbod, in 

te zetten voor een 

Xmas-activiteit. 

 
 

€ 940 

18-11-2016 Buurtvereniging Boschoord: 4 

kerstmanpakken uit het Rotary-

aanbod om op 24-12 een kerst-

attentie uit te 

delen aan 
bejaarde 

wijkbewoners 

 

 

 

€ 108 

28-11-2016 Hoogeveense- en Asser Uitdaging: 100 
kerstmanpakken uit het Rotary-

aanbod voor een Xmas-activiteit, 

incl.vervoer naar Hoogeveen. 

 

€ 1.140 
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Totaal 10 matches, maatschappelijke waarde over 2016: € 8.900 

 

Niet-gerealiseerde aanvragen. 

 
• KWF-Emmen, bouw Emmense website. Vooralsnog terug verwezen naar KWF-

landelijk met advies om gebruik te maken van een landelijke KWF- template. 
• Mixed Hockey Club Emmen; vrijwilliger voor kantinedienst. Vooralsnog niet in te 

voorzien; de vrijwilliger moet uit eigen leden kunnen komen. 

• Leisure Plaza (Indoor Speeltuin); partners/investeerders gezocht. Niet in te 

voorzien, past (commerciële opzet) niet binnen de kaders van de Uitdaging. 

Datum 

 

29-11-2016 

Omschrijving 

 

Olympia Uitzendbureau: 6 bureaus aangeboden en ge- 
plaatst bij Toolbox in de oude dierentuin in Emmen. 

 

  
 

Waarde 

 

€ 480 

03-12-2016 Rotary Veendam: De laatste 246 kerstmanpakken uit het 

Rotary-Emmen-aanbod overgedragen t.b.v. hun Xmas-

activiteit voor een goed doel.  

 

  
 

€ 1.892 

20-12-2016 

 

 

Ouderenfonds: Samen met Lions gezorgd voor vervoer 

(heen- en terug) van 2 vereenzaamde ouderen naar een 

kerstdiner bij Valk-hotel.  

 

€ 252 
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