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Jaarverslag 2018. 
 

De Emmense Uitdaging is gestart op 10 oktober 2016 en het eerste “volledige” jaar 

hebben we door laten lopen tot en met 31-12-2017. Dat eerste (langere) jaar was 
heel succesvol met 142 matches en een maatschappelijke waarde van € 120.000. 

Hieronder het verslag met de activiteiten en successen in 2018. 

 

Doelstelling 2018. 

 

De doelstelling voor dit jaar is gebaseerd op de prognose uit jaarverslag 2017; 

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 

 

Samenwerking. 
 

Vanaf 10-10-2016 is met een groot aantal partijen samenwerking gezocht en met 

enthousiasme gevonden, waaronder Menso (voormalig afdeling Leren&Werken van de 
gemeente Emmen) en het UWV. Voor cliënten met afstand tot de arbeidsmarkt stellen 

wij permanent twee werkontwikkelplekken open. Mede door coaching, begeleiding en 

toegang tot ons bedrijvennetwerk stroomden in 2018 2 van de 4 deelnemers uit naar 

een betaalde baan! 2 deelnemers moesten door ziekte tijdens hun werkontwikkel-

traject tussentijds afhaken. 

 
Area Reiniging stond aan de basis van de Emmense Uitdaging en de samenwerking is 

in 2018 bestendigd.  

 

De Emmense Uitdaging is als logisch vervolg op GreenDrinks Zuidoost Drenthe 

opgericht. GreenDrinks had al een netwerk met >1300 relaties uit ondernemingen, 

overheid en onderwijs met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen als 

gemeenschappelijk aandachtsveld. Met GH-Consultancy en 4GreenSupport 
(GreenDrinks-eigenaren) is de samenwerking ook in 2018 voortgezet. Op beider 

kantoorlocaties wordt de Emmense Uitdaging middels raamplakkaten uitgedragen.  

 

De Emmense Uitdaging is in 2017 aangehaakt bij VSP (het Vrijwilligers Service Punt) 

van Welzijnsgroep Sedna in Emmen. Plannen om de samenwerking te concretiseren 

zijn op hoofdlijnen gemaakt, maar konden nog niet worden geëffectueerd, onder 
andere door organisatieontwikkelingen binnen Sedna. VSP kreeg eind 2018 een 
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andere invulling, inclusief een naamswijziging in VIP! Emmen (Vrijwilligers Informatie 

Punt).  

 

Maatschappelijke organisaties in de buurgemeenten Coevorden en Borger-Odoorn 
blijken de successen in Emmen nauwlettend gevolgd te hebben en gaven aan dat ze 

dat binnen de eigen gemeente ook graag ingevuld zouden zien. Beide gemeenten 

(respectievelijk 35.000 en 25.000 inwoners) zijn naar verwachting echter te klein om 

zelfstandig een Uitdaging op te zetten. Het voornemen was de Emmense Uitdaging in 

2018 uit te breiden naar een “Zuidoost Drentse Uitdaging”. Daar kon op bestuurlijk 

niveau nog geen invulling aan worden gegeven. 
Wel is in de 2e helft van 2018 samenwerking gezocht en gevonden met Welzijnsgroep 

Andes in Borger-Odoorn en Maatschappelijk Welzijn in Coevorden.  

 

Organisatie. 

 
Bestuur: 

 
Samenstelling per 1 januari 2018: Alfride Groenewold (voorzitter), Dennis Schomaker 

(lid), Fanny Leseman (lid) en Desiree Lasonder (penningmeester). Samen met de 

managers Geert Huitema en Linda Meijer vormen zij een collegiaal besturend en 

managerial team, met inachtneming van en respect voor ieders rol daarin.  

Per 1 mei 2018 moest mevrouw Groenewold alsnog afzien van haar rol als voorzitter 

omdat het niet te combineren bleek met haar functie als directeur van Area Reiniging. 

Area bleef wel als Founder/Partner bij de Emmense Uitdaging betrokken.  
 

Matchgroep: 

 

Een aantal posities kon worden ingevuld met spontane aanmeldingen van: 

o Henriëtte Neef (Eigenaar Vita),  

o Nynke Jansen (Directeur Olympia Uitzendbureau), 
o Marjon Lingbeek (Accountmanager Zakelijk Gemeente Emmen),  

o Nienke Tempel (Accountmanager Rabobank), 

o Roland Welles (Directeur Rabobank). 

Herman Idema (directeur VPB) kan, na herstel van ziekte, niet consequent de 

meetings bijwonen, maar blijft op de achterhand voor Matchgroep-activiteiten 

beschikbaar. 

Adviesgroep: 
 

Toegevoegd zijn: 

• Wobbe Katoen (Gepensioneerd gebiedscoördinator Gemeente Emmen) 

• Chantal de Vos (Directeur Broekmann Personeelsdiensten/Re-integratie)  
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Een paar events met impact . . . . 
 

Geert Huitema, initiator en manager van de Emmense Uitdaging is genomineerd voor 

de titel “Emmenaar van het Jaar 2017” omdat “hij wordt gezien als drijvende kracht 
achter de Emmense Uitdaging”. Door die nominatie, de publicaties op Social Media en 

in weekblad De ZuidOostHoeker is een boost gegeven aan de bekendheid van de 

Emmense Uitdaging. De titel ging op 5 januari echter naar een van de andere vier 

genomineerden. 

 

Op 13 februari bracht het College van Burgemeester en Wethouders een bezoek aan 
de Emmense Uitdaging. Het College was onder de indruk van de mooie resultaten, 

gescoord in 2016 en 2017, blijkend uit: 

- de door Burgemeester Van Oosterhout uitgesproken waardering en de oproep om 

toch vooral aan te geven “wat we (het College) nog meer voor de Uitdaging 

kunnen betekenen”, en 

- het bericht van wethouder Kleine: “Mooi bezoek. Goed voorbeeld van Noaberschap 
2.0”. 

 

Op 28 november werd de 2e editie van de Beursvloer in het Atlas Theater in Emmen 

georganiseerd. Zo'n 70 mensen vanuit stichtingen, verenigingen, maatschappelijke 

organisaties en bedrijven gingen met elkaar in gesprek rondom 4 thema's (spullen, 

handen, kennis en kunst & cultuur). Na de slag op de gong door wethouder Bouke 

Arends hadden de deelnemers exact 1 uur om matches te maken. Bedrijven werden 
uitgedaagd om mee te denken vanuit vraagstukken en behoeftes van de aanwezige 

vrijwilligersorganisaties. Ook de vrijwilligersorganisaties werden uitgedaagd om te 

ontdekken wat ze onderling voor elkaar kunnen betekenen. Resultaat: Meer dan 30 

matches met een maatschappelijke waarde van € 17.280! De lokale omroep van 

Zuidoost Drenthe, ZO34, maakte een impressie van deze Beursvloer, zie 
https://www.youtube.com/watch?v=ZgTRBit7O_0&t=56s. 

PR & Communicatie. 

Een groeiend bereik op Social Media, met meer dan 600 “vrienden/ volgers”. 

Berichten worden in meerdere gevallen meer dan 3.000x gelezen. 
Met regelmaat worden de >1300 zakelijke relaties en bekende Maatschappelijke 

Organisaties en Verenigingen via nieuwsbrieven geïnformeerd. In Emmen rechtstreeks 

vanuit het eigen CRM-systeem en in de buurgemeenten via Andes-Borger-Odoorn en 

Welzijnswerk-Coevorden. 

 

Contacten, verder uit te bouwen. 

Met de in de eerdere jaarverslagen genoemde samenwerkingsverbanden zijn veel 

mooie contacten voor samenwerking gelegd die verder moeten worden uitgebouwd. 
Daar zijn we -ook in 2018- nog te weinig aan toegekomen. 
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Aanvragen, aanbiedingen en gerealiseerde matches. 

 
In 2018 zijn veel aanvragen vanuit maatschappelijke organisaties en een groot aantal 

aanbiedingen vanuit bedrijven ontvangen.  

Het overzicht van de in 2018 gerealiseerde matches is als bijlage bij deze rapportage 

gevoegd. 

 

2016: Matches & Maatschappelijke waarde:  

 

2017: Matches & Maatschappelijke waarde:  

10 

 

132 

€ 8.900 

 

€ 110.555 

 

2018: Matches & Maatschappelijke waarde 

 

280 

 

€ 110.500  

 

Doelstelling voor 2018 was: 

 

150 

 

€ 150.000 

 

Realisatie 2018. 
 

1. Er is heel hard gewerkt aan de uitbouw en borging van de Emmense Uitdaging in het 
Emmense bedrijfsleven (zowel inhoudelijk als financieel). Emmen wijkt echter niet 
af van de landelijke trend, dat lokale uitdagingen moeite hebben om sponsoren te 
vinden. Daarnaast zijn er in de gemeente Emmen verschillende maatschappelijke 
initiatieven ontstaan, waardoor de Emmense Uitdaging moest “concurreren” op de 
Emmense bedrijvenmarkt. 

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

organisaties, vrijwilligersorganisaties en verenigingen is gerealiseerd, niet alleen in 

de Gemeente Emmen, maar ook in buurgemeenten Borger-Odoorn en Coevorden.. 

3. Met Borger-Odoorn en Coevorden zijn aftastende contacten geweest over samen 

verder uitbouwen naar een “Zuidoost Drentse Uitdaging”, maar dat kon (nog) niet 

worden gerealiseerd. 
4. De succesvolle Beursvloer is in 2018 geprolongeerd. 

5. Qua gerealiseerde matches is de doelstelling ver overstegen met een 

maatschappelijke waarde van meer dan € 100.000, dus zeer succesvol. Bij de 

waardering moet in ogenschouw worden gehouden, dat de waarde voor aanbieder 

(heeft spullen “over”) laag kan zijn, maar dat het voor de ontvanger van 

onschatbaar grote waarde kan zijn. Het blijft een “educated guess”. 
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Tenslotte. 
 

Alleen het management krijgt een onkostenvergoeding, in overeenstemming met de 

norm van de Nederlandse Uitdaging, gebaseerd op 8 uur declarabele inzet per week in 
een gemeente met 60.000 inwoners, te declareren tegen ZZP-uurtarief van € 65,00 

exclusief btw. 

Uit die ZZP-onkostenvergoeding (dekking van privé auto, computers, werkkamer of 

kantoor, reis- en verblijfkosten, porto, etc.) betaalt het management in Emmen ook 

ondersteunende materialen (pennen, banners, badges, flyers, kantoorhulpmiddelen, 

etc.).  

Voor Emmen (105.000 inwoners) zijn maximaal 14 uren/week declarabel. Naast die 
14 uren wordt een groot aantal uren onbetaald ingevuld. Vrijwel permanent zijn 2 

medewerkers (met afstand tot de arbeidsmarkt, vanuit de Gemeente en UWV) op 

werkontwikkelplekken ingezet. Mede door de coaching, training, opleiding en 

begeleiding naar betaald werk overstijgt het aantal wekelijkse uren managementinzet 

voornoemde norm aanzienlijk. 

In 2018 zijn totaal 2408 managementuren ingezet en verantwoord. Dat is 1½ FTE!  
Daarvan zijn 523 uren als onkostenvergoeding gedeclareerd. 
De overige 1885 uren zijn onbetaald als vrijwilliger ingevuld t.b.v. de uitbouw van de 

organisatie, PR & Communicatie naar de Emmense en Zuidoost Drentse samenleving, 

de coördinatie van matches, de begeleiding van de medewerkers op werkontwikkel-

plekken, etc. Die uren hebben natuurlijk waarde (> € 100.000) maar zijn niet 

meegenomen in de bepaling van de totale Maatschappelijke Waarde.  

 
Prognose 2019. 

 
1. Uitbouw en borging van de Uitdaging bij bedrijfsleven en gemeente Emmen met 

een zodanige financiële dekking, dat de Stichting volledig door het bedrijfsleven 

en aangesloten gemeente(n) wordt gedragen. 

 

2. Samenwerken met de andere maatschappelijke initiatieven in de gemeente 
Emmen om daarmee elkaar en de samenleving te versterken. 

 

3. Uitbouw van de samenwerking met instanties die zich richten op de inzet van 

vrijwilligers.  

 

4. Voor vrijwilligers- en maatschappelijke organisaties en verenigingen een 

Kenniskaravaan helpen organiseren, waarin periodieke voorlichting wordt gegeven 
over voor hen relevante onderwerpen. 
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5. Faciliteren van de uitvoering van maatschappelijke klussen door ondernemingen 

voor en bij vrijwilligers- en maatschappelijke organisaties (voorbeeld: Enexis bij 

De Trans). 

 
6. Aansluiten bij en faciliteren van acties in het kader van NL-Doet, Ouderen dag, 

Burendag, etc. 

 

7. Prolongatie en uitbouw van de Beursvloer.  

 

8. Minimaal eenzelfde aantal matches als in 2018.  
 

0 – 0 – 0 
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