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Jaarverslag 2017. 
 
De Emmense Uitdaging is gestart op 10 oktober 2016. Op aangeven van met name 
het OranjeFonds is over het laatste kwartaal van dat jaar geen formeel jaarverslag 

gemaakt, maar wel een informeel jaarverslag met de in 2016 ondernomen activiteiten 
en successen. De periode vanaf 10-10-2016 tot en met 31-12-2017 is als formele 

verslagperiode over 2017 gehanteerd. 
 
Dit -tekstuele- jaarverslag bestaat dus uit 2 delen: 

1. Het informele jaarverslag over de laatste 3 maanden van 2016, 
2. Het formele jaarverslag over 2017. 

 

Samenwerking. 
 
Vanaf de opstartfase is met een groot aantal partijen samenwerking gezocht en met 
enthousiasme gevonden. De partijen, genoemd in het jaarverslag over 2016, werken 

nog steeds nauw samen met de Emmense Uitdaging. In aanvulling daarop is (deels al 
in 2016) samenwerking gestart met de afdeling Leren&Werken van de gemeente 

Emmen en met het UWV. Voor cliënten met afstand tot de arbeidsmarkt stellen wij 
permanent 2 werkontwikkelplekken open. Mede door coaching, begeleiding en 
toegang tot ons bedrijvennetwerk stroomden 4 van de 6 deelnemers uit naar een 

betaalde baan! 
 

Area Reiniging stond als Founder aan de basis van de Emmense Uitdaging en de 
samenwerking is in 2017 verder uitgebouwd. Naast de financiële bijdrage en het 
gebruik van kantoorfaciliteiten op de locatie heeft directeur Area zich bereid verklaard 

een bestuursfunctie te willen vervullen en haar zakelijke relaties op te roepen om -in 
navolging van Area Reiniging- de Emmense Uitdaging te gaan steunen. 

 
De Emmense Uitdaging kan worden gezien als het logische vervolg op het succes van 
GreenDrinks Zuidoost Drenthe, een netwerk met >1300 relaties uit ondernemingen, 

overheid en onderwijs met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen als gemeen-
schappelijk aandachtsveld. Met GH-Consultancy en 4GreenSupport (GreenDrinks-

eigenaren) is de samenwerking geïntensiveerd. Op beider kantoorlocaties wordt de 
Emmense Uitdaging middels raamplakkaten uitgedragen.  
 

De Emmense Uitdaging is aangehaakt bij Armoedepact Emmen en bij het Vrijwilligers 
Service Punt van Sedna Emmen. Beide contacten worden nader en concreter ingevuld. 

 
Vanuit de buurgemeenten Coevorden en Borger-Odoorn zijn de successen in Emmen 
nauwlettend gevolgd. Beide gemeenten (respectievelijk 35.000 en 25.000 inwoners) 

zijn te klein om zelfstandig een Uitdaging op te zetten en hebben grote belangstelling 
getoond voor de mogelijkheid om de Emmense Uitdaging in 2018 uit te breiden naar 

een “Zuidoost Drentse Uitdaging”. Een en ander sluit dan ook heel goed aan bij 
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“GreenDrinks Zuidoost Drenthe” en de reeds bestaande nauwe samenwerking op 
bestuurlijk niveau. 

 

Organisatie. 
 
De Emmense Uitdaging is met een grote groep enthousiaste deelnemers gestart en 

heeft mooie resultaten geboekt, zie de verzameling matches op de volgende pagina’s. 
Helaas heeft een aantal deelnemers door ziekte, verhuizing, ander werk of andere 
prioriteiten tijdelijk of permanent af moeten haken. Voor de meesten is vervanging 

gevonden, voor een aantal functies zijn we nog op zoek. 

Bij de evaluatie van het eerste jaar Emmense Uitdaging gaven drie leden van het 
oprichtingsbestuur aan dat zij hun functie per ultimo 2017 neer wilden leggen, 

daarmee ruimte gevend aan de volgende fase van de Emmense Uitdaging, i.c. de 
verdere uitbouw, de borging, de funding door het bedrijfsleven en een mogelijke 
uitbreiding van Emmen naar Zuidoost Drenthe. 

Met dank voor hun inspanningen en inhoudelijke bijdragen in de oprichtingsfase zijn  
de bestuurlijke taken en verantwoordelijkheden per 1 januari 2018 overgedragen aan: 

Alfride Groenewold (voorzitter), Dennis Schomaker (lid) en Desiree Lasonder 
(penningmeester). Fanny Leseman was al en bleef bestuurslid. 

 

Een paar aansprekende events. 
 
In juli is in een locatie in de oude dierentuin een indrukwekkende expositie met 
298.000 origami kraanvogels geopend ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de 

MH17-ramp. De planning en inzet van >30 vrijwilligers op 8 dagdelen gedurende 6 
dagen/week werd door ons gecoördineerd tot en met 24 september. Onze opzet en 

aanpak werd tijdens de uitloopmaand overgenomen door een van de vrijwilligers. 

De 1e Beursvloer, georganiseerd op 23 november, was een groot succes. Was de 

belangstelling in de aanloop al groot, het grote aantal deelnemers (>100) vanuit 
Maatschappelijke Organisaties en bedrijven bevestigt dat we in een behoefte voorzien. 

Velen vroegen ons om het jaarlijks 2x te organiseren. 

Resultaat: 55 matches met een maatschappelijke waarde van € 36.540! 

PR & Communicatie. 

Een groeiend bereik op Social Media, met inmiddels >400 “vrienden/ volgers”. 

Berichten worden in meerdere gevallen meer dan 3.000x gelezen. 

Via de MailChimp-Nieuwsbrief worden periodiek de >1300 zakelijke relaties in 
Zuidoost Drenthe en alle bekende Maatschappelijke Organisaties en Verenigingen in 
de gemeente Emmen geïnformeerd. 

 
Manager Geert Huitema was op 8 september gast in het programma “Ondernemend 
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Drenthe” van RTV Drenthe (http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/125547/Ondernemend-
Bluetooth-hoort-bij-Emmen-en-blijft-in-Emmen). Hoewel de focus lag op het 

verbinden van bedrijven via GreenDrinks kon ook aandacht worden gegeven aan de 

Emmense Uitdaging. 

Installatiebedrijf Harwig bestond op 22 september 110 jaar en benoemde de Emmense 

Uitdaging als 1 van de 2 goede doelen voor de bij hen binnenkomende donaties. 

Via Wethouder Jan Bos (Zorg en Welzijn) is het College van B&W uitgenodigd voor een 
bezoek aan de Emmense Uitdaging om het hele college -naast deze rapportage- te 

informeren over de waarde van de Emmense Uitdaging.  

Wethouder Bos verwees een aantal organisaties met hun vragen al naar ons door. 

Contacten, verder uit te bouwen. 
 
Naast de in de 2016-rapportage genoemde samenwerkingsverbanden zijn er veel 

mooie contacten voor samenwerking gelegd die verder moeten worden uitgebouwd. 
Daar zijn we in 2017 nog te weinig aan toegekomen. 

Voorbeelden: 
o Scholen (Praktijkschool, Stenden Hogeschool, Drenthe College, etc.), 
o Organisaties die statushouders begeleiden bij hun integratie, 

o Stichting Leergeld, www.leergeld.nl/emmen/. 
o Sociale teams Sedna, 

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

Aanvragen, aanbiedingen en gerealiseerde matches. 
 

In 2017 zijn veel aanvragen vanuit maatschappelijke organisaties en een groot aantal 
aanbiedingen vanuit bedrijven ontvangen.  

 
Op de volgende pagina’s het overzicht van gerealiseerde matches. 

1.  
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03-01 11 bureaus (in 2016 

beschikbaar gesteld door 

CVites). Via Het Goed 

overgedragen aan de 

Voedselbank. 

 €€ 100 € 500 

11-01 Toontafel via De Hoogeveense Uitdaging overgedragen 

aan Op Eigen Houtje in Emmerhout  

  

€ 300 

24-01 Kleine match voor het Repaircafe van 

Toolbox Emmen.  

 

€ 50 

03-02 Geerte Bosch, bij de Emmense Uitdaging ingezet op 

een werkontwikkelplek, stroomt uit naar een betaalde 

baan. 

 

€ 8.000 

14-02 Inzet vanuit Gemeente TDC/Werkplein op een 

werkontwikkelplek gedurende (in principe) 3 maanden. 

Irma Wortelboer stroomt al na 5 weken uit naar een 

betaalde baan. 

2 matches. 

€ 800 

 

€ 8.000 

20-02  

 

 

 

24 stoelen van Hampshire Hotel-Emmen overgedragen aan Erica 

Griendtsveenpark.    

€ 410 
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03-03 Partij stenen en banden (11 vrachten) 

aangeboden door Fuhler Wegenbouw. 

Voor het rolstoelvriendelijk maken van paden 

in Griendtsveenpark @ Erica.  

   

 

 

€ 5.000    

17-03 

& 

24-03 

Vergaderlocatie en -faciliteiten beschikbaar 

gesteld door Area Reiniging aan Noorder Baan 

Battle (langdurig werkzoekenden een échte 

kans bieden op de arbeidsmarkt: ondersteuning 

en begeleiding tijdens de zoektocht naar een 

passende werkplek).  

€ 150 

27-03 Els van Brenk (li) en Desiree 

Lasonder (re) ingezet vanuit 

gemeente TDC/ Werkplein op 

een werkontwikkelplek, 3 

maanden. 

 

Verlenging met 2 (Els) en 3 (Desiree) maanden. 2 matches.  

€ 3.520 

 

 

 

€ 2.930 

13-04 DIO drogisterij Wesseling Erica: Producten voor 

de Zonnebloem regio Emmen voor een 

verwenmiddag. 

 

 

 

 

€ 400 

21-04 Gietijzeren buitenbankje, door Fuhler 

Wegenbouw aangeboden aan het 

Griendtsveenpark @ Erica. 

 

€ 200 
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26-04 Stichting Mooie Mensen officieel opgericht 

met statuten, gemaakt door Notariaat 't 

Suydevelt in Emmen. 

€ 600 

30-04 Risico Inventarisatie door Safety Analyse uitgevoerd bij Toolbox, een 

nieuwe Sociale Onderneming voor en door startups. Rapportage met 

aanbevelingen is een NUL-meting om daarmee onveilige situaties, 

ongevallen en claims te voorkomen. Is voor zowel Toolbox als 

Growing Workplace opgepakt. Inschatting maatschappelijke waarde 

door Hans van Selm, voormalig voorzitter MKB-ZOD. 2 matches. 

€ 10.000 

01-05 PaardenSportVereniging HCE Ruiters kreeg van 

Snoek Hoveniers dunne boomstammen om 

daarmee hindernissen voor springruiters te 

maken. 

 

€ 300  

08-05 62 stoelen, beschikbaar gesteld door Hotel 

Hampshire Emmen, overgedragen aan Stichting 

CHO  

 

€ 750 

01-05 Begeleiden Annemarie van Lottum (vanuit de Noorder 

Baan Battle) op werkontwikkelplek, 3 maanden. 

 

€ 880 

10-05 Versleten stoel van Ina Noorlander, 

secretaris OSOG, vervangen door een 

goede bureaustoel. Aangeboden door 

Webba. 

€ 200 

17-05 Stichting CHO kreeg 

een bureau, grote 

tafel en een kast van 

De Roo Wegenbouw. 

€ 400 
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17-05 8 vergaderstoelen voor de nieuwe co-locatie 

van De Emmense Uitdaging in Emmen-

Centrum, aangeboden door De Roo 

Wegenbouw. 

 

€ 200 

24-05 Een privé geschonken printer doorgezet 

aan zwembad De Wieke in Nieuw-

Weerdinge.  

 

 

€ 50 

30-05 Een tweede, privé geschonken HP-printer overgedragen aan 

(computerclub) Wijkklik Emmerhout. 

€ 50 

30-05 Hotel Hampshire had veel, heel veel glazen 

over die niet meer werden gebruikt en stelde 

deze beschikbaar aan verenigingen en 

stichtingen. Zie de artikelen in DvhN en De 

Tweelingdorper! Tien partijen werden 

“verglaasd”  (= 10 matches); Inloophuis 

Sigrids Garden, Buurtvereniging 

Loeksham/Ermerveen, Ijsvereniging Nieuw-

Amsterdam/Veenoord, Stichting activiteiten- en ontmoetingscentrum 

“De Cocon Emmen", CHO55+, 

Buurtvereniging Sluis 

Klazienaveen, D’Aole Turfstee 

Oranjedorp, Erica 

Griendtsveenpark, Growing 

Workplace, VV Emmen en Terre 

des Hommes Emmen). 

 

€ 1.400 

09-06 1 van de door Olympia Uitzendbureau Emmen via 

Toolbox Emmen aan Stichting Dorpenzorg 

beschikbaar gestelde bureaus is in gebruik 

genomen in De Badde. De andere 4 bureaus 

worden later in andere buurtcentra ingezet. 

€ 480 

05-07 Dorpshuis 't Hoefijzer in Zuidbarge stelde 4 

tafels en 26 stoelen beschikbaar aan Handboog-

vereniging Sagittarius in Emmen. 

 

€ 320 
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06-07 Nadine Inácio Pereira (Portugese) helpen bij vergroten van 

Nederlandse taalvaardigheid en in contact brengen met het 

Emmense bedrijfsleven. 

€ 500 

 

11-07 De Roo Wegenbouw egaliseerde “om-niet” het 

terrein rondom de “Cubestee” 

van  Experimenteerbuurt Emmen. 

 

€ 600 

11-07 Dorpshuis Zuidbarge 

stelde 10 tafels en 30 

stoelen beschikbaar aan 

IJsclub de Doorlopers, 

Weiteveen 

€ 450 

12-07 Els van Brenk, 5 maanden ingezet op een 

werkontwikkelplek bij de Emmense Uitdaging, 

stroomt per 1 september uit naar een betaalde baan. 

€ 8.000 

 

17-07 Expositie “Room Of Hope”, ter nagedachtenis aan 

298 slachtoffers van de MH17-vliegtuigramp. 

 

4 matches; want voor de duur van de expositie (tot 

29 oktober): 

 

- Stelde AreaReiniging 2 tafels+15 stoelen beschikbaar 

- Leverde PLDS Showtechniek zwarte dekkleden 

- Verzorgde de Emmense Uitdaging planning en inzet van vrijwilligers 

  gedurende 4 maanden 

- Stelde de Gemeente Emmen een laptop beschikbaar. 

 
 
 
 

 

 

€ 150 

€ 50 

 

€ 1.000 

€ 100 

25-07 6 bureaus (inclusief hoekopstelling) en 2 

bureaustoelen van Louwes Autocenters " Kia 

Dealer " overgedragen aan Bewoners Bedrijf Op 

Eigen Houtje, die er flexplekken voor starters 

mee gaat inrichten. Mooi doel, mooie 

ondersteuning.  

€ 300 

02-08 Paarden Sportvereniging Bumaruiters vroeg om 

planken/latten om nieuwe dressuurringen te 

maken voor hun jaarlijkse concours. Via Carla 

Eilering is die uitdaging opgepakt en ingevuld 

door Timmerfabriek Willie Menzen. 

€ 300 

mailto:info@emmenseuitdaging.nl
http://www.emmenseuitdaging.nl/
https://www.facebook.com/Experimenteerbuurt/?fref=mentions
https://www.facebook.com/louwesautocentersemmen/?fref=mentions
https://www.facebook.com/louwesautocentersemmen/?fref=mentions
https://www.facebook.com/BewonersBedrijfOpEigenHoutje/?fref=mentions
https://www.facebook.com/BewonersBedrijfOpEigenHoutje/?fref=mentions


 

 G.D. Huitema, manager  

Postadres: Columbusstraat 32  

7825 VR Emmen 

0591 239 049 of 06 3020 5277 

info@emmenseuitdaging.nl 

http://www.emmenseuitdaging.nl 
 

De Stichting Emmense Uitdaging is ingeschreven in het Handelsregister met KvK-nummer 674 95 389 en 
wordt mede mogelijk gemaakt door de steun van onderstaande Founders en Sponsors: 

   

 

 
 

GH-Consultancy 

 

02-08 Openluchtzwembad De Zandpol 

kreeg van Fühler Wegenbouw de 

partij fietsenrekken die op de 

nominatie stond om gestort te 

worden en kregen dus een 2e 

leven bij De Zandpol. 

€ 500 

29-08 Begeleiden van Gerda Harmers, vanuit TDC/Werkplein ingezet op een 

werkontwikkelplek, 3 maanden, 3 dagdelen/week. 

€ 2.100 

01-09 Stichting Leergeld Emmen stelde een (laser-) printer 

beschikbaar aan de Wereld Winkel die in Emmen een 

doorstart maakt.  

 

€ 100 

 

08-09 Voor de organisatie van de StadsBBQ (mede gericht op minder-

draagkrachtigen) door “Unplug&Play” stelde AREA Reiniging gratis 

afvalcontainers beschikbaar en voerde het na het weekend gratis af.   

 

€ 200 

12-09 Fühler Wegenbouw stelde straatklinkers beschikbaar voor de aanleg 

van 350 m2 extra parkeerplekken, aangevraagd door Plaatselijk 

Belang BargerOosterveen. 

 

€ 1.750 

15-09 Een woningbouwcoörporatie die het kantoor efficienter ging inrichten 

bood boventallige kantoormeubelen aan voor uitgifte aan 

maatschappelijke organisaties. Voor de opslag 2 matches: 

- Enexis voorzag in opslagruimte voor 2 verhuiswagen-ladingen als 

tijdelijke “spullenbank” (2 maanden). 

- Via Emco is in de oude dierentuin ook opslagruimte gerealiseerd (1 

maand). 

 

 

€ 400 

€ 200 

15-09 In de 2 weken na de start van de interne verhuizing bij de 

woningcorporatie werd een aantal spullen al afgehaald, zie hieronder. 
 

 Gordijnen (foto Li) en 3 promotie-

standaards (foto Re) overhandigd aan 

Stichting CHO. 

 

 

 

€ 100 

 

 

 

tot en 

met 

3 matches:  

6 witte lampen overgedragen aan Eigen Pad.  

2 oranje lampen en en 3 witte lampen overgedragen 

aan de Trans. 

4 oranje lampen overgedragen aan Stichting “All about 

Dance”. 

€ 150 
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 Lange tafel overgedragen aan Stichting Toolbox. 

 

€120 

 

29-09 

6 roldeurkasten overgedragen aan Growing Workplace € 450 

30-09 Desiree Lasonder, ingezet op een werkontwikkelplek, 

stroomt per 1 oktober uit naar een betaalde baan. 

 

€ 8.000 

 

19-10 9 hanglampen zijn opgehaald door “Camping 

Buitenland”, de alternatieve natuur-camping in 

Zandpol van onder andere Floortje Dessing. 

€ 100  

 

27-10 Area Reiniging leende tot midden december 2 tafels + 15 stoelen uit 

aan het Sinterklaashuis in Centrum Emmen. 

Area stelde daarvoor ook 3 grote afvalcontainers beschikbaar; het 

halen en brengen is aangeboden door GH-Consultancy. 

€ 150 

€ 200 

27-10 Unplug & Play kreeg via de Gemeente van “De Tussenstee” een aantal 

podiumblokken, om daarmee podiumacts voor minder 

draagkrachtigen te kunnen faciliteren. 

€ 200 

01-11 Ark DMC had een bureaustoel over, OSOG (Overleg- en 

Samenwerking Orgaan van Gehandicapten) in Emmen had 

er een nodig. De Emmense Uitdaging kon voor beide 

partijen een oplossing bieden. De heer Croes van OSOG 

nam de bureaustoel dankbaar in ontvangst. 

 

 

€ 100 

01-11 Alle spullen (aangeboden door de wooncorporatie, plus spullen van 

Enexis) zijn vanuit de tijdelijke opslagruimten in 11 matches 

uitgegeven aan onderstaande verenigingen en maatschappelijke 

organisaties: 

OpEigenHoutje, Buurtvereniging Sluis2, HomeStart, AKE, Kodokan, 

Toolbox, WielerSportVerenigingEmmen, Stichting Beestenboel, 

Experimenteerbuurt, De Hoomijt, Plan-B.  

Zie voor details de collage op de volgende pagina. 

 

€ 1.945  
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De vouwfiets, 2 
onderkastjes en 
3 stoelen 
gingen naar 
Zorggroep De 
Hooimijt. 

 2 damesfietsen uitgegeven 
aan Stichting “Home-Start”, 
de herenfiets aan 
Zorggroep De Hooimijt. 

6 standaards voor buitenreclame/ 
bewegwijzering uitgegeven aan het 
project “Experimenteerbuurt”. 

 

 Brievenbakjes (4x4) uitgegeven aan 
“Op Eigen Houtje” 

Het tijdelijke project “Plan-B” in een winkel in de binnenstad heeft ontvangen: 

- de zwarte en beide witte kapstokken 
- 1 witte prullebak 
- de grote pas-spiegel 
- de dozen met 41 glazen 
 
 

 

 

Het tijdelijke project “Plan-B” 
ontving verder waterkannen. 

 

 De Emmense Uitdaging 
reserveerde 1 groot whiteboard 
voor haar eigen kantoor aan de 

Columbusstraat en het 
onderkastje voor kantoor 
Hoofdstraat.. 

De rolstoel is gegaan naar 
Judovereniging Kodokan, Schoonebeek 
om -waar nodig- hun G-judoka’s in te 
vervoeren. Mooi! 

 

 3 van de 5 
boekenkastdelen worden 
gehaald door Stichting 
“Beestenboel”  
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Amateur Kunstenaars Emmen (AKE) ontving: 

- het whiteboard, 
- 2 rekenmachines, 
- 2 Ahrend bureaukastjes. 
- 2 mini-containers, 
- de theedoos,  
- het koffieapparaat. 

 

 

 

 

 

En tevens:  

- het koffiekastje 

- waterkokers 

- de stellingkast in 4 delen 

 1 onderkastje 

 

 

Toolbox (startup in de Oude Dierentuin) 
ontving met grote dank  
- de 4-delige kastenset , 
- het 2-delige bureau  
- de lange plank om met krukjes aan te 
zitten, 
Toolbox ontving ook de groene 
bureaustoel en  3 onderkastjes. 
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Tafeltennistafel-1 uitgegeven 
aan buurtvereniging “Sluis-2”. 

 

 Kerstspullen zijn door 
De Tangenborg 
gehaald 

.  

Pickwick theezakjeshouders zijn meegenomen 
door “Op Eigen Houtje”, door Toolbox en 
“Plan-B”. Voor de laatste  wordt nog een 
gegadigde gezocht.  

 2 bureaukastjes zijn ter plekke 
aangeboden aan en meegenomen 
door een afhalende maatschappelijke 
organisaties, maar door de hectiek 
tijdens de uitgifte is nagelaten de naam 
te noteren. Zeker is, dat ze goed zijn 
terechtgekomen. 

Door “Op Eigen Houtje” meegenomen: 

- 4 blauwe 
stoelen  
- de dubbele 
wandbank  
 

 De 7 stoelen op de 3 foto’s 
zijn verdeeld over “Op Eigen 
Houtje” en de “Wielersport 
vereniging Emmen”: 

 

De 2 oranje bureaustoelen, waarvan 1 met 
zwarte zitting zijn ter plekke aangeboden aan 
en meegenomen aan een van de afhalende 
partijen. Door de hectiek tijdens de uitgifte is 
nagelaten de naam van de betrokken 
organisatie te noteren. 

 

  

 

2016-Q4:  
Gerealiseerde matches met maatschappelijke waarde:  

 
2017 (tot en met 01-11):  
Gerealiseerde matches met maatschappelijke waarde:  

2017 (tot en met 31-12, Beursvloer): 
Gerealiseerde matches met maatschappelijke waarde : 

 
10 

 
 

77 

 
55 

 
€ 8.900 

 
 

€ 74.105 

 

€ 36.450 

Totaal  
Gerealiseerde matches met maatschappelijke waarde 

 
142 

 

€ 119.455 

Doelstelling voor het 1e jaar was: 
Te realiseren matches met maatschappelijke waarde: 

 
60 

 

€ 75.000 
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Tenslotte. 
 
Alleen beide managers krijgen een onkostenvergoeding conform de norm van de 
Nederlandse Uitdaging. Die norm is: 8 uur inzet/week tegen ZZP-uurtarief ad € 65,00 

exclusief BTW voor een gemeente van 60.000 inwoners. In dat uurtarief zijn alle ZZP-
kosten (auto, computers, eigen werkkamer/kantoor, reis- en verblijfkosten, etc.) 

begrepen.  
 
Voor Emmen met 105.000 inwoners mogen wekelijks maximaal 14 uren worden 

gedeclareerd. Daarnaast wordt een groot aantal uren onbetaald, als vrijwilliger, 
ingevuld. 

Vrijwel permanent zijn twee medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt (vanuit de 
Gemeente en UWV) op werkontwikkelplekken ingezet. Mede door de daaraan 
verbonden coaching, training, opleiding en begeleiding naar betaald werk overstijgt 

het aantal wekelijkse uren managementinzet voornoemde norm aanzienlijk. 
- In 2016 zijn na de Kick-Off op 10 oktober 400 managementuren ingezet, waarvan 

156 uren, minder dan volgens norm NL-Uitdaging (maximaal 12x14=168) zijn 
gedeclareerd als onkostenvergoeding. 

- In 2017 zijn 2058 managementuren ingezet, waarvan 502 uren, minder dan 

volgens norm NL-Uitdaging (maximaal 45x14=630) zijn gedeclareerd als 
onkostenvergoeding. 

De overige 1800 uren zijn door de managers als vrijwilliger ingevuld t.b.v. de uitbouw 
van de organisatie, PR & Communicatie naar de Emmense samenleving, coördinatie 
van matches, de begeleiding van medewerkers op werkontwikkelplekken, etc. Die 

uren hebben natuurlijk waarde (> € 100.000) maar zijn niet meegenomen in de 
bepaling van de totale Maatschappelijke Waarde.  

 

Prognose 2018. 
 
1. Uitbouw en borging van de Emmense Uitdaging bij het Emmense bedrijfsleven met 

een toenemende financiële dekking, zodat de Stichting met ingang van 2019 
financieel volledig door het bedrijfsleven en de gemeente wordt gedragen.  

2. Verdere uitbouw en borging van de Emmense Uitdaging bij de maatschappelijke 

organisaties, vrijwilligersorganisaties en verenigingen in de Gemeente Emmen. 
3. Gemeenten Borger-Odoorn en Coevorden betrekken bij en samen uitbouwen naar 

een “Zuidoost Drentse Uitdaging”. 
4. Prolongatie en uitbouw van de succesvolle Beursvloer.  
5. 150 matches met een maatschappelijke waarde van € 150.000. 

 

0 – 0 – 0 
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