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Waarom Emma at Work?
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Via onderstaande link kom je terecht bij een filmpje van 
de oprichter Dr. Hugo Heymans. Hij vertelt hoe en vooral 
waarom Emma at Work ontstaan is:

https://bit.ly/1Atnfbu

(kleine toelichting; in het filmpje wordt gesproken over een uitzendbureau. Dit is een 
foutieve benaming. Emma at Work is namelijk een arbeidsbemiddelingsbureau)

https://bit.ly/1Atnfbu


400 jongeren 
coaching en
training

Groot netwerk van werkgevers

1300 jongeren 
naar werk

Ruim 13 jaar 
Emma at Work!

2500 inschrijvingen

Team van  
16 medewerkers 
en 60 vrijwilligers

https://www.youtube.com/watch?v=PuiQlhrwn6w
https://www.youtube.com/watch?v=PuiQlhrwn6w




Werkervaring opdoen
We bemiddelen o.a. bij:
- Vakantiewerk
- Bijbaantje
- Stage
- Eventueel een werkervaringsplek

https://www.youtube.com/watch?v=PuiQlhrwn6w
https://www.youtube.com/watch?v=PuiQlhrwn6w


Coaching / training / mentoring
Zelfontwikkeling is belangrijk, daarom 
bieden we het volgende aan:
- Individuele coaching
- Trainingen in groepsverband
- Mentor programma`s
Meer info: https://bit.ly/30NdiVl

https://www.youtube.com/watch?v=PuiQlhrwn6w
https://www.youtube.com/watch?v=PuiQlhrwn6w
https://bit.ly/30NdiVl


Bemiddeling
We bemiddelen ook naar reguliere 
banen:
- Van MBO tot Universitaire functies
- Ook als het niet gelukt is om je studie 

af te maken
- Aantal uur is altijd bespreekbaar

https://www.youtube.com/watch?v=PuiQlhrwn6w
https://www.youtube.com/watch?v=PuiQlhrwn6w


Hier doen we het voor

Via onderstaande link kom je bij het filmpje van May terecht. May is al een aantal 
jaar succesvol aan de slag bij het Havenbedrijf in Amsterdam. Hier doet Emma at 
Work het voor!

https://bit.ly/1PN1OX0

https://bit.ly/1PN1OX0


De zoektocht naar werk

https://www.youtube.com/watch?v=PuiQlhrwn6w


De zoektocht naar werk

Ik kan mijn 
beroep niet meer 
uitoefenen door 
ziekte, wat nu? Wat voor werk kan ik doen?

Denkt een werkgever 
met mij mee?

Wat is mijn 
belastbaarheid?

Wie kan mij helpen?

Waar en hoe vind 
ik passend werk?

Wat zijn mijn 
talenten?

Hoe zit het met de 
wetgeving?

Wat zijn mijn 
rechten en 
plichten?

https://www.youtube.com/watch?v=PuiQlhrwn6w


Participatiewet
Banenafspraak in Sociaal Akkoord
• 125.000 extra arbeidsplaatsen voor arbeidsgehandicapten 

per 1-1-2026
• Werkgevers met meer dan 25 werknemers
• Arbeidsplaats is 25,5 fte
• Quotumwet 
Doelgroepenregister
• Alleen kandidaten die geregistreerd staan in het 

doelgroepenregister tellen mee voor de banenafspraak
• Test voor arbeidsvermogen bij UWV
• Instrumenten om werkgevers te ondersteunen:

- Loonkostensubsidie               - No Risk polis
- Proefplaatsing - Jobcoach
- Werkplekaanpassingen

https://www.youtube.com/watch?v=PuiQlhrwn6w


No Risk polis & 
verklaring

https://www.youtube.com/watch?v=PuiQlhrwn6w


Zet jouw netwerk in!

https://www.youtube.com/watch?v=PuiQlhrwn6w


Het belang van goede 
communicatie

https://www.youtube.com/watch?v=PuiQlhrwn6w


Anouk Hillen

Anouk@emma-at-work.nl

06-25476781

Hoofdkantoor Emma at Work

info@emma-at-work.nl

020-5664773

Voor meer info en 
ervaringsverhalen: 

www.emma-at-work.nl

mailto:info@emma-at-work.nl
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