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Directieverslag
De Stichting Bevordering Werkgelegenheid Sociale Werkvoorziening (BWSW) is opgericht 
op 11 maart 1986 met als doel: het bevorderen en veilig stellen van de werkgelegenheid bij 
de dienst Ergonbedrijven Eindhoven en het leveren van een bijdrage aan de vermindering 
van de jeugdwerkeloosheid in Eindhoven en omliggende gemeenten.

Op 6 februari 2001 heeft een gehele wijziging van de statuten plaatsgevonden. Het doel is 
nu als volgt:

a. Het bevorderen en veilig stellen van de werkgelegenheid bij Ergon;
b. Het direct dan wel indirect beschikbaar stellen van werknemers ten behoeve van de 

zekerheidsstelling van de werkgelegenheid van Ergon;
c. Het verlenen van diensten, het verzorgen en het geven van ondersteuning aan het 

Openbaar Lichaam Werkvoorzieningsschap Regio Eindhoven (Ergon);
d. Al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe 

bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

In de praktijk komt het er op neer dat de stichting BWSW als het ware als een uitzendbureau 
fungeert voor Ergon. Ondersteunend personeel van Ergon komt in dienst bij de stichting 
BWSW op basis van een arbeidsovereenkomst naar privaatrechtelijke aard. De kosten 
worden doorbelast aan Ergon, inclusief een kostendekkende opslag voor ondersteuning. 
Voor de BTW vormt de stichting BWSW een fiscale eenheid met Ergon.

In 2016 hebben met betrekking tot de stichting BWSW geen bijzonderheden 
plaatsgevonden.
Ook voor 2017 worden geen bijzonderheden verwacht.
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Stichting BWSW

Balans per december fx C 1.000.-)
(voor resultaatbestemming)

Activa 2016 2015 Passiva 2016 2015

Vlottende activa Vaste passiva

Vorderinaen Eiaen vermoaen

- Overlopende activa 585 540 - Algemene reserve 70 59
- Resultaat boekjaar dl 11
- Totaal eigen vermogen 59 70

Totaal vlottende activa 585 540 Totaal vaste passiva 59 70

KortloDende schulden
- Belastingdienst 360 303
- Pensioenfonds 113 121

- Derden 53 46

- Totaal kortlopende schulden 526 470

Vlottende passiva 526 470

Totaal van de activa 585 540 Totaal van de passiva 585 540
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STICHTING BEVORDERING WERKGELEGENHEID SOCIALE WERKVOORZIENING

OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN 2016 2015
Realisatie Realisatie

Vergoeding voor beschikbaar stellen van personeel 12.238 11.425
Ontvangen subsidie ID Banen 
Vergoeding overige personeelskosten 
Vergoeding opslagkosten 
Overige opbrengsten 
Totale opbrengsten

Loonkosten
Terug ontvangen ziekengelden 
Reiskosten Woon werkverkeer 
Totaal loonkosten

Diensten I vergoedingen 
Studiekosten
Overige personeelskosten 
Reis- en verblijfkosten 
Totaal overige kosten

Doorberekend aandeel SW 
Totaal doorberekende kosten

Totale kosten

Som van de opbrengsten 
Som van de kosten
Gerealiseerd totaal van baten en lasten

71- 80-
299 303
369 342

1 1
12.836 11.991

12.264 11.365
97- 19-

3 4
12.170 11.350

52 13
156 164
118 90
45 50

371 317

306 313
306 313

12.847 11.980

12.836 11.991
12.847 11.980

11- 11
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Grondslagen van de financiële verslaglegging

Inleiding
Onderstaande samenvatting voor de grondslagen waarop de financiële verslaglegging is gebaseerd, 
is bedoeld als leidraad voor een juiste interpretatie van de financiële overzichten. Voor de inrichting 
van de jaarrekening is aansluiting gezocht bij het Besluit Begroting en Verantwoording.

BALANS

Vlottende activa

Alle vorderingen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Vaste passiva

Eigen vermogen 
- Algemene reserve
Deze is gevormd uit de exploitatieoverschotten van de stichting BWSW.

Vlottende passiva

Schulden < 1 iaar
De overlopende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN

Opbrengsten.
De opbrengsten bestaan uit doorberekende salariskosten, direct toerekenbare personeelskosten en 
een opslag ter dekking voor het aandeel van de ondersteunende afdelingen, kantinediensten en 
overige kosten.

Kosten.
De kosten bestaan uit de salariskosten, overige personeelskosten en overige kosten.
De doorbelaste kosten bestaan uit kosten van ondersteunende afdelingen Algemeen Directeur, 
Concern Strategie en Communicatie, Financiën en Control, Concern P ã O, Ondernemingsraad, 
Bedrijfsgezondheidszorg en Catering.

5



Toelichting op de balans

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA
(alle bedragen x ë 1.000)

Vorderingen 

Rekening courant
De post rekening courant bevat het saldo van de ontvangsten en betalingen, welke via de 
administratie van Ergon lopen.

PASSIVA 

VASTE PASSIVA

Eigen vermogen 2016 2015

- Algemene reserve
Stand 1 januari 70 59
Toevoeging 1 onttrekking -11 11
Stand 31 december 59 70

- Resultaat boekjaar
Het negatieve resultaat van dit boekjaar wordt onttrokken aan de algemene reserve.

VLOTTENDE PASSIVA
(alle bedragen x ë 1.000)

Kortlopende schulden < 1 jaar

Belastingdienst
De schuld aan de belastingdienst betreft af te dragen loonheffing en sociale lasten over de maand december. 
Voor de omzetbelasting vormen de Stichting BWSW en de GRWRE Ergon een Fiscale Eenheid.

Pensioenfonds
De schuld aan het pensioenfonds betreft de af te dragen pensioenpremie over de maand december.

Derden
De schuld aan derden bestaat voornamelijk uit verplichtingen aan medewerkers.
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Niet in de balans opqenomen belangrijke financiële verplichtingen

Verlof en vakantieqeldverplichtinq:
In beginsel dient het jaarlijkse verlof zoveel mogelijk te worden opgemaakt. Dit is echter niet altijd 
mogelijk. In de betreffende CAO is voorzien dat een gedeelte van het verlof jaarlijks kan worden 
doorgeschoven.

Op basis van de betaalde lonen over 2016 bedraagt het te reserveren vakantiegeld circa C 460.000,- 
(o.b.v. 6 maanden) (2015: C 400.000,-).
Op basis van de betaalde lonen over 2016 bedraagt de verlofverplichtihg circa C 790.000,- 
(2015: C 700.000,-).
Het totale bedrag in het kader van de verplichting vakantiegeld en nog te betalen verlofdagen 
bedraagt derhalve C 1.250.000,- (2015: C 1.100.000,-).
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Toelichting op het overzicht van baten en lasten.

De stichting BWSW functioneert als een uitzendbureau voor de Gemeenschappelijke Regeling 
Werkvoorzieningsschap Regio Eindhoven (Ergon).
Het personeel werkt in principe alleen voor Ergon en wel op afdelingen waar behoefte bestaat aan 
tijdelijke of blijvende vakkundige ondersteuning. Het beleid van Ergon is geen ambtelijk personeel 
meer in dienst te nemen.

De administratie wordt gevoerd in een eigen financiële administratie, maar zonder een 
subadministratie. De subadministratie wordt gevoerd in de subadministratie van Ergon.
De Stichting BWSW en de GRWRE Ergon vormen vanaf 1 januari 2001 een Fiscale Eenheid voor de 
omzetbelasting.
Op de exploitatierekening van Ergon worden de loonkosten verantwoord onder de post Inhuur 
personeel.

Opbrengsten

De baten bestaan uit de vergoedingen van de personeelskosten, waarbij de loonkosten worden 
verhoogd met een opslag van 3,00 “/o (2015: 3,00 “/o) als dekking voor het aandeel van de 
ondersteunende afdelingen en het bedrijfsrestaurant.
Verder worden hier de overige opbrengsten verantwoord.

Loonkosten ST.BWSW 2016 2015
Brutolonen 9.450 9.012
Sociale lasten 1.831 1.286
Pensioenpremie 1.003 1.094
Overwerk 51 53
Subsidie l/D banen -72 -80

12.263 11.365

Overige kosten
In de overige kosten zijn onder meer overige personeelskosten, kosten voormalig personeel en 
opleidingskosten begrepen.

Gerealiseerd totaal van baten en lasten
Het voorstel is om het resultaat over 2016 te verwerken in de algemene reserve.

Eindhoven, 31 maart 2017.

Algemeen directeur

Ing. P.A. Quik
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Personeelsgegevens

Personeelsgegevens

Indirect personeel 
Direct productief personeel 
Gemiddelde bezetting

Loonkosten (x 6 1.000,-)

Indirect personeel 
Direct productief personeel 
Totaal loonkosten

2016 2015

101,7 104,2
79,4 84,4

181,1 188,6

7.511 7.005
3.874 3.908

11.385 10.913

Gemiddelde loonsom (x C 1.000,-)

72,2 68,1
48,8 46,3

Indirect personeel 
Direct productief personeel
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