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1. Vooraf

Het Sociaal Werkvoorzieningschap Centraal Overijssel (SOWECO), gevestigd te Almelo, is
namens de gemeenten Almelo, Hellendoorn, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand en
Wierden vanaf 1969 belast met de uitvoering van de Wsw. SOWECO is een openbaar
lichaam, opgericht op basis van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR). SOWECO
bezit uit dien hoofde publiekrechtelijke rechtspersoonlijkheid en wordt in dit verslag ter
onderscheiding, aangeduid als GR SOWECO.

Per 1 januari 1998 is SOWECO NV opgericht. In opdracht van GR SOWECO geeft
SOWECO NV vanaf die datum uitvoering aan de Wsw. Per 1-1-2015 is de Wet Sociale
Werkvoorziening onderdeel geworden van de Participatiewet. Sindsdien behelst de
dienstverlening van SOWECO NV een palet aan werkzaamheden met betrekking tot mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Het wettelijk kader vormt de uitdaging voor zowel de opdrachtgever, GR SOWECO, als voor
de uitvoerder van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw), SOWECO NV.
SOWECO NV geeft hieraan vorm in een structuur waarin recht wordt gedaan aan de
volwaardigheid van ieder individu. Ondernemerschap en een bedrijfsmatig klimaat gaan
daarbij samen met maximale individuele ontwikkeling van de medewerkers en een
zorgvuldig plaatsingsbeleid om hen een zo regulier mogelijke arbeidsplaats te bieden,
waarbij maximale loonwaarde gerealiseerd wordt.
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2. Missie en visie

Missie 
Als betrokken dienstverlener creëren wij kansen voor mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt en realiseren daarmee een meerwaarde voor de inclusieve samenleving.

Visie 
• Wij geloven in een inclusieve samenleving waarin het sociaal en economisch gezien van

groot belang is dat kansen gecreëerd worden voor mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt. Wij benaderen deze kansen vanuit het perspectief van werkgever en
individu.

• Wij realiseren economische en maatschappelijke meerwaarde bij werkgevers en binnen
ons eigen bedrijf door het detacheren en plaatsen van mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt die wij actief en duurzaam opleiden, begeleiden en coachen.

• Wij ondersteunen bedrijven en instellingen bij het geschikt maken van hun organisatie
voor de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

• Wij ontzorgen werkgevers tegen redelijke kosten.

• Daarmee zijn wij dé professionele dienstverlener, die bekend staat om zijn kwalitatief
goede dienstverlening en zijn innovatieve, klantgerichte arrangementen.
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3. Organisatiestructuur

GR SOWECO is een publiekrechtelijke rechtspersoon ingevolge de Wet Gemeenschappelijke
Regelingen (WGR) en kent een Algemeen Bestuur en een Dagelijks Bestuur. Beide besturen
bestaan uit leden van de colleges van B&W van de in GR SOWECO deelnemende gemeenten,
Almelo, Hellendoorn, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand en Wierden.
De bestuursvoorzitter is uit hun midden gekozen en  vertegenwoordigt GR SOWECO in en
buiten rechte.

GR SOWECO is enig aandeelhouder van alle aandelen in SOWECO NV. GR SOWECO is
eveneens de formeel-juridische werkgeefster van alle werknemers met een Wsw-
dienstbetrekking en alle medewerkers met een ambtelijke status. Beide groepen personeel zijn
door hun werkgeefster gedetacheerd bij SOWECO NV.

SOWECO NV kent een Raad van Commissarissen (RvC), die namens de aandeelhouder GR
SOWECO toezicht houdt op het beleid van de directie van SOWECO NV en tevens de directie
adviseert.

De Ondernemingsraad fungeert voor alle bij SOWECO werkzame personeelsleden.

Gemeente 
Almelo

Gemeente 
Hellendoorn 

Gemeente
 Rijssen - Holten 

Gemeente
 Tubbergen 

Gemeente
 Twenterand

Gemeente
 Wierden 

 SOWECO GR

 Perspect BV 
 ( beschut werk )

SOWECO NV

 Soflex BV 
 (personeels BV) 

 Raad van 
Commissarissen 

 Ondernemings- 
raad
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4. Verslag Algemeen Bestuur SOWECO

4.1 Introductie 

Het Algemeen Bestuur van de GR SOWECO heeft met genoegen geconstateerd dat de
uitvoering van de Wsw door SOWECO NV op een goede wijze is uitgevoerd. Dit vond plaats
in een jaar waar opnieuw sprake was van een lagere rijkssubsidie. In dit jaar is ook de
doorontwikkeling van SOWECO NV verder doorgezet en zijn er meer activiteiten voor
gemeenten en derden uitgevoerd. De resultaten hiervan worden weergegeven in het
bijgevoegde jaarverslag.

Resultaten van de bedrijfsactiviteit 
De eerste gevolgen van de doorontwikkeling van SOWECO NV zijn zichtbaar in een steeds
breder wordend pallet aan activiteiten gericht op mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt. In 2017 is daardoor een stijging van nieuwe dienstverlening ontstaan. Meer
dan 950 mensen uit de gemeentelijke doelgroepen zijn geactiveerd, begeleid en deels
geplaatst. Daarbij zijn onder meer de volgende activiteiten uitgevoerd: Arbeidsactivering,
arbeidsmatige dagbesteding, beschut werk, trajecten voor statushouders, geactiveerd,
begeleid en deels geplaatst. Deze positieve trend heeft zich in 2017 ook vertaald in een
financieel positief resultaat op de bedrijfsactiviteiten.

SOWECO NV heeft naar alle tevredenheid alle medewerkers (zo regulier mogelijk) aan het
werk gehad. Naast de eigen activiteiten op het gebied van Groenonderhoud en in- en
ompakwerkzaamheden, is een grote groep mensen gedetacheerd en uitgeleend.
Naast de SW-doelgroep wordt voor het eerst ook werk geboden aan medewerkers onder de
noemer Beschut werk onder de Participatiewet. Beschut werk is bedoeld voor mensen die 
alleen kunnen werken in een ‘beschutte’ omgeving, onder aangepaste omstandigheden. Zij 
hebben meer begeleiding en aanpassing van hun werkplek nodig dan van een reguliere 
werkgever is te verwachten.

In het afgelopen jaar zijn veel mensen die o.a. onder de Participatiewet vallen door
SOWECO NV geactiveerd, begeleid en/of geplaats bij organisaties, instellingen en het
bedrijfsleven. De maatschappelijke waarde van adequate activering en/of begeleiding in of
naar een werkzame situatie is groot, want het:

 Heeft een positieve invloed op eigenwaarde, gezondheid en welzijn van betrokkenen
 Verkleint de kans op schulden
 Leidt tot een daling van overlast en criminaliteit
 Heeft effect op uitvoeringskosten van gemeenten
 Bespaart uitkeringen

Daarom is het goed te melden dat :
 Meer dan 2.200 mensen uit de doelgroep geactiveerd en/of begeleid zijn (geweest)
 Gemiddeld ongeveer 50% van de SW-populatie is uitgeleend of gedetacheerd
 Gedurende 2017 zijn 20 statushouders in traject gekomen met als doel regulier werk
 Eind 2017 zijn, onder het label Perspect, 7 medewerkers in Beschut werk zijn gestart
 Als gevolg van alle inspanningen 71 mensen gedurende het jaar een betaalde

arbeidsplaats hebben verworven
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Bestuurlijke visie t.a.v. de doorontwikkeling van SOWECO NV 
In maart 2017 is de notitie “gezamenlijke conclusies vervolg ontwikkeling SOWECO” in het 
Algemeen Bestuur en vervolgens in alle colleges van de deelnemende gemeenten
vastgesteld. Het betreft de doorontwikkeling van SOWECO NV, waarbij is gesteld dat:

 GR SOWECO en SOWECO NV worden ontvlochten door middel van deconsolidatie,
opdat transparantie ontstaat op bezittingen en onderlinge verhoudingen en
verantwoordelijkheden

 SOWECO NV wordt doorontwikkeld naar een Maatschappelijke Onderneming die
zich inzet voor de SW-populatie en andere, nieuwe doelgroepen met en afstand tot
de arbeidsmarkt

 GR SOWECO zich zal richten op haar verantwoordelijkheid voor de SW-populatie en
het beperken van “de erfenis”

 Onderdeel hiervan is dat het vastgoed zal worden afgestoten

Omdat het besluit tot ontwikkeling nog gepaard gaat met vele onduidelijkheden en meerdere
risico’s is fasering en nadere uitwerking noodzakelijk. De hieruit voortvloeiende stappen
worden daarom nader uitgewerkt. Concreet zijn de volgende doelstellingen afgesproken: 

1. Per 1-1-2021 is het vastgoed van de GR SOWECO vervreemd.
2. Het aantal (ambtelijke) dienstverbanden van de GR SOWECO wordt zoveel mogelijk

teruggebracht (en zo mogelijk over te dragen aan de MO).
3. De GR is per 1-1-2021 niet langer aandeelhouder van de NV/MO. Dit betekent dat de

GR haar aandelen uiterlijk op die datum overgedragen heeft aan de gemeenten en/of
andere nieuwe aandeelhouders.

4. Er wordt gewerkt naar de situatie dat de GR per 1-1-2021 alleen nog uit SW-
personeel bestaat, dat wettelijk (met of zonder GR) voor rekening van de
afzonderlijke gemeenten is.

Een dergelijke transitie vraagt tijd en aandacht van het Algemeen Bestuur en ook van de
SOWECO NV en zal daarom fasegewijs uitgevoerd worden. Per fase zal, door zowel het
Algemeen Bestuur als de Raad van Commissarissen, een besluit over verder voortgang
genomen worden. Daarmee kunnen op een zorgvuldige wijze de organisatorische, financiële
en (fiscaal-)juridische consequenties worden onderzocht voordat besluitvorming plaatsvindt.
In 2018 wordt gestart met de uitwerking van deconsolidatie. Hieruit zullen nieuwe bilaterale
afspraken voortvloeien die worden vastgelegd in dienstverleningsovereenkomsten tussen
GR SOWECO en SOWECO NV.

Rijksbezuinigingen 
Gemeenten worden blijvend geconfronteerd met extra tekorten op de rijkssubsidie. Hoewel
gebleken is dat de Rijksoverheid onjuiste aannames, vooral voor de uitstroom SW, heeft
gehanteerd bij het vaststellen van het macrobudget, is deze niet conform aangepast. De
hieruit voorvloeiende tegenvallers zijn voor rekening van gemeenten en worden zichtbaar in
GR SOWECO. Voor 2018 zijn opnieuw kortingen voorzien.
De macrobudget SW is wel met 2,565% aangepast voor loon-prijsontwikkelingen. De
rijkssubsidie per arbeidsjaar is per saldo alsnog gedaald van € 25.457 over 2016 naar 
€ 25.240 over 2017, terwijl de gemiddelde loonkosten SW stijgen.

Het resultaat uit bedrijfsactiviteiten blijft als gevolg het in de markt zetten van nieuwe
dienstverlening, ondanks een jaarlijkse daling van ongeveer 6% SW-medewerkers, op
niveau, hetgeen helpt om het subsidieverlies te verminderen. Het kan echter onmogelijk de
stijgende tekorten op rijksvergoedingen naar gemeenten te compenseren.

Het zogenaamde subsidieresultaat bedraagt voor 2017 € 5.956.000 negatief (-/-) en blijft
daarmee, ondanks een lagere SW-populatie, op het niveau van 2016 ad € 5.939.000
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Exploitatieresultaat SOWECO 
Het totale exploitatieresultaat is € 861.000 beter is dan begroot (+), waardoor gemeenten niet
aanvullend financieel worden belast.

Verandering en financieel resultaat kunnen alleen ontstaan door de motivatie, inzet en focus
van alle betrokkenen. Daarom bedanken we de medewerkers van het bedrijf en alle
participanten voor hun bijdrage aan deze resultaten.

F.J. Cornelissen
Voorzitter Algemeen Bestuur GR SOWECO 

Jaarstukken SOWECO GR 2017 BBV Almelo Pagina 8 van 57



4.2 Algemene ontwikkelingen 

Het jaar kenmerkt zich door meerdere externe en interne ontwikkelingen, die gevolgen
hebben voor de bedrijfsvoering en de resultaten, zowel sociaal als financieel. In het verslag
wordt hier nader op ingegaan.

Participatiewet 
SOWECO NV heeft voor gemeenten meer bijgedragen aan de ontwikkeling van doelgroepen 
binnen de Participatiewet op het gebied van training, coaching en begeleiding in de 
werksetting.  

Statushouders 
Statushouders, de nieuwe Nederlanders, vallen onder de Participatiewet en hebben extra 
aandacht nodig. In dit jaar is deze groep mensen in omvang toegenomen en zij kent 
verschillende problematieken op gebied van onder andere taalvaardigheid en culturele 
transitie.   

Beschut werk (nieuw beschut) 
Personen die in een werksituatie werkaanpassingen en/of begeleiding nodig hebben, die 
redelijkerwijs niet van werkgevers verwacht kunnen worden, krijgen een advies Beschut werk 
van UWV. Gemeenten werden tot 2017 door het Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid slechts gestimuleerd om Beschut werk aan te bieden. Vanaf 1 januari 
2017 is dit bij wet geregeld.  
Zowel individuen als gemeenten kunnen een advies Beschut werk aanvragen bij UWV. 
Indien een indicatie wordt afgegeven zijn gemeenten verplicht deze persoon een 
dienstbetrekking aan te bieden, tenzij gemeenten geen formatie meer hebben. Dan ontstaat 
een wachtlijst.  

Taakstelling GR gemeenten 2017 

WMO 
De Wmo is een wet in het kader van zorg en ondersteuning voor mensen die niet op eigen 
kracht zelfredzaam zijn en wordt uitgevoerd door gemeenten in Nederland. De wet heeft als 
doel om burgers zo goed mogelijk in staat te stellen deel te nemen aan de samenleving. 
SOWECO NV heeft ervaring opgedaan met de Wmo in het kader van arbeidsmatige 
dagbesteding en begeleiding.  
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Sectorplan sociale werkvoorziening 
Het kabinet heeft in 2015 budget beschikbaar gesteld om de transitie van de SW-sector te
ondersteunen. De arbeidsmarktregio Twente heeft daartoe een plan ingediend, “Twente 
maakt er werk van” waarbij innovatie en transformatie van en binnen de SW-organisaties
centraal staat.
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4.3 Bedrijfsvoering 

SOWECO NV verleent in opdracht van het Algemeen Bestuur van GR SOWECO diensten
aan GR SOWECO. Deze dienstverlening is gericht op de Wsw en het beheer van het
onroerend goed.

4.3.1  Kritische succesfactoren 

Ten aanzien van een juiste uitvoering van projecten in het Sociaal Domein is het van belang 
continu oog te hebben voor en aandacht te schenken aan onze kritische succesfactoren. 
Deze zijn: 

 het leveren van maatschappelijke meerwaarde

 de realisatie van de opgedragen taakstelling

 het bevorderen van de ontwikkeling van werknemers naar een zo hoog mogelijke trede op
de werkladder en dus naar een zo regulier mogelijke werksituatie

 het bevorderen van de ontwikkeling van kandidaten uit allerhande projecten en het
toeleiden van hen naar duurzaam werk

4.3.2  MVO bij SOWECO NV 

People 
SOWECO is een organisatie, die maatschappelijk betrokken ondernemen hoog in het
vaandel heeft staan. Daarom wil SOWECO NV zoveel mogelijk bedrijven hiervoor
enthousiast maken. Het functioneren van bedrijven en instellingen wordt steeds meer
getoetst aan de mate waarin zij maatschappelijk betrokken ondernemen concretiseren.
In de Participatiewet wordt een groot beroep op bedrijven gedaan om mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt een arbeidsplaats in het bedrijfsleven te bieden.

Onze leveranciers worden beoordeeld op hun bijdrage op het gebied van sociaal
ondernemen. Extend speelt hierbij een rol en inspireert bedrijven om mogelijkheden te
ontdekken om zowel bedrijfseconomisch te renderen alsook sociaal te ondernemen.

Planet 
Er zijn Energieaudits uitgevoerd (EED). Er is een groot aantal energiebesparende
maatregelen uitgewerkt. Het doel is een verlaging van het energieverbruik met 20% over een
termijn van vijf jaar.
De meeste jaardoelen voor 2017 zijn gerealiseerd. Het betreft onder andere:

 de inzet van elektrische auto’s met een eigen laadpunt

 het toepassen van de CO2 prestatieladder
 het voorkomen van bodemverontreiniging

Gedurende het jaar is een begin gemaakt met het vervangen van traditionele verlichting door
LED verlichting en de sanering van asbest in enkele onderkomens van Groen

4.3.3  Opleiding en training 

SOWECO NV heeft in totaal 198 medewerkers een opleiding en/of training aangeboden,
waarvan:
- 132 aan SW-medewerkers
- 66 aan niet-SW medewerkers (Soflex en ambtelijk)
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De externe kosten voor opleidingen bedragen € 50.000. De BHV-uitvoeringskosten zijn niet
als opleidingskosten geboekt. Daarnaast is subsidie Praktijkleren toegekend door Rijksdienst
voor Ondernemend Nederland (o.b.v. begeleidingsuren 2 stagiaires MBO BBL AA2) € 3.428. 
De belangrijkste opleidingen en trainingen zijn:

Gericht op de werkbedrijven/ SW
- VCA opleidingen (verlengingen VOL en Basis)
- Groen opleidingen
- Heftruckcursus en herhalingen
- Veilig werken met de Hoogwerker
- Workshop Voedselveiligheid

- Schoonmaakopleidingen
Gericht op management en begeleiding

- Korte Jobcoachopleiding
- Public Controlling
- Intervisie
- Strategisch HRM (post-hbo)
- Weerbaarheidstraining

Algemeen
- Cursus BHV
- Herhaalcursus BHV

Stages, erkennningen
- Uitbreiding Erkenningen: Logistiek medewerker (niveau 3), Vakbekwaam

medewerker voeding en technologie (niveau 3)
- Stages: 3 stagiaires uit het HBO

4.3.4  Personeel en organisatie 

Personeelsomvang en verloop 
De gemiddelde personeelsomvang met betrekking tot staf en leidinggeven bedraagt in dit 
jaar 101 personen, zijnde 89,4 Fte. Onderstaande diagram toont de verdeling in 
arbeidsrechtelijke status. Het personeelsverloop bedraagt 8.25 % en beperkt zich tot de 
Soflex medewerkers. 

Verzuim organisatiebreed
In tegenstelling tot de daling in 2016, is het verzuim gestegen. De start van het jaar kende
nog een lager verzuim, vanaf april is het verzuim echter hoger dan het voorgaande jaar.
Daardoor bedraagt het gemiddelde verzuimpercentage van alle medewerkers 11,76% ten
opzichte van 11,02% over 2016.
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Het verzuim van staf en leiding, bestaande uit zowel ambtenaren en Soflex medewerkers als
SW-medewerkers in gemeenschappelijke functies is gestegen van 5,29% in 2016 naar
6,45%.

Het verzuim SW bij SOWECO is ten opzichte van de branche lager. 

Ook de ontwikkeling ten opzichte van de branche is positief. 

NB: De benchmark verzuimgegevens hebben betrekking op de meetperiode 1 oktober 2016 
t/m 30 september 2017. 
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4.3.5  Huisvesting 

SOWECO NV is door GR SOWECO gemandateerd om haar vastgoed te beheren. Als 
gevolg van de krimp in SW-formatie en de focus op detachering en uitleen is de behoefte 
aan eigen productie- en kantoorruimten afgenomen. Dit heeft geleid tot gedeeltelijke 
leegstand van de in het bezit zijnde panden. 

SOWECO NV verhuurt daarom sinds enige jaren de vrijgekomen ruimten onder de naam 
Matrix Bedrijvencentrum. Op de grote productie- en magazijnruimten na zijn alle verhuurbare 
ruimten verhuurd. De formule van gefaciliteerde gekoppelde verhuur aan flexibele 
huurcontracten slaat aan in de markt. De behoefte aan huur van kantoorruimten van  
ca. 100 m2  is dermate groot dat dit jaar een dekkingsgraad van meer dan 95% is 
gerealiseerd. In totaliteit zijn meer dan 35 externe huurders op de SOWECO-complexen 
gehuisvest.  

De verhuur van containerunits op het terrein aan de Plesmanweg is dit jaar beëindigd. 
Doordat enerzijds de technische staat minder wordt en anderzijds de vergunning was 
verlopen zijn de units afgevoerd. Hierdoor is het verhuurbare oppervlak afgenomen. 

Onderstaande grafiek geeft de verhouding weer tussen eigen gebruik, verhuur en leegstand 
per ultimo 2017. 

In opdracht van het bestuur van GR SOWECO is een projectgroep geformeerd, die als 
opdracht heeft om te komen met een advies met betrekking tot het bij GR SOWECO in bezit 
zijnde vastgoed. De projectgroep, bestaand uit leden van zowel gemeenten als SOWECO 
NV, heeft een advies uitgebracht aan het Algemeen Bestuur. Het bestuur heeft besloten het 
advies te volgen waardoor vanaf 2018 het vastgoed, daar waar mogelijk, gefaseerd wordt 
vervreemd voor 2021. Alle huurdersbelangen, waaronder die van SOWECO NV, worden 
daarbij gerespecteerd. 

45% 

34% 

21% 

Gebruik gebouwen per 31-12-2017 

Eigen verbruik

Verhuurd

Te verhuren
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4.3.6 Overige informatie 

Kwaliteitsbeheersing  
SOWECO NV vindt het belangrijk dat processen en procedures eenduidig worden toegepast
en voortdurend worden verbeterd. Gedurende het jaar is een project afgerond voor
herontwerp van de primaire processen, welke in de nieuwe organisatie toegepast worden.
Ook ondersteunende processen als beleidscycli en jaarplanningen, klanttevredenheids-
metingen en het bepalen van KPI’s, worden projectmatig en/of in werkgroepen
doorontwikkeld en geïmplementeerd.

SOWECO NV is ten aanzien van kwaliteit gecertificeerd volgens ISO 9001.
De verbindingen tussen het kwaliteitssysteem, risicomanagement en key-controls zijn verder 
uitgewerkt en worden in 2018 geïmplementeerd.

Arbeidsomstandigheden en veiligheid  
SOWECO NV stuurt op gezondheid en veiligheid en is gecertificeerd volgens de
OHSAS18001 norm. Daarnaast zijn de groenafdelingen gecertificeerd volgens VCA.
Gedurende het verslagjaar zijn 13 meldingen van ongevallen binnengekomen. Dat zijn er 11
minder dan in het voorgaande jaar; geen van allen ernstig.
Er zijn maatregelen getroffen in het kader van agressiebeheersing. Doelstelling is om het
veiligheidsgevoel van staf en leidinggevenden te verhogen.

Auditering 
Naast het interne auditprogramma door de eigen auditeurs, zijn door DEKRA externe audits
uitgevoerd in het kader van ISO 9001 VCA** en OHSAS 18001. De geconstateerde
tekortkomingen en verbeterpunten zijn pro-actief uitgewerkt, waardoor de certificeringen zijn
gecontinueerd.

Automatisering en informatievoorziening 
De automatisering van SOWECO is gericht op hoge up-time, opdat primaire en secundaire
bedrijfsprocessen adequaat verlopen. Daarnaast worden de benodigde applicaties technisch
en functioneel ondersteund. In de afgelopen drie jaar is de ICT-infrastructuur voor zowel
SOWECO NV- als Matrix-klanten ge-upgrade naar moderne maatstaven. Dit alles tegen een
Total Costs of Ownership (TCO) dat op of onder het landelijk gemiddelde ligt.

Gedurende het jaar is aandacht geweest voor o.a.:
 Informatiebeveiligingsbeleid als gevolg van de invoering van AVG /GDPR
 Uitbouw van toekomstbestendige IT-infrastructuur
 Ontwikkelen en inrichten van een hybride cloudomgeving

Risicomanagement 
Risicomanagement is essentieel voor het realiseren van onze strategische ambities. De
risico’s die het behalen van onze doelen kunnen belemmeren worden geïnventariseerd en 
beperkt. Om die reden is risicomanagement een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering.

Niet alle risico’s liggen binnen de invloedsfeer van SOWECO NV. De risico’s met betrekking 
tot de continue ontwikkeling van de sociale wetgeving en de daarbij beschikbaar gestelde
(SW-gerelateerde) rijkssubsidie enerzijds en de daaruit voortvloeiende beleidsmatige keuzes
die lokaal worden gemaakt binnen de deelnemende gemeenten anderzijds zijn niet of
nauwelijks door SOWECO NV te beïnvloeden. Deze risico’s blijven buiten de scope van de 
interne werkgroep risicomanagement.
Gedurende het jaar heeft de werkgroep zich gericht op de beïnvloedbare risico’s. Binnen het 
interne auditprogramma zijn risico’s actief bevraagd. Daarnaast is een risicoprogramma 
opgesteld voor 2018, waarbij pro-actief risico’s worden uitgevraagd. Het frauderisico is 
uitgevraagd, ten behoeve van een frauderisico-analyse.
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Voornaamste risico’s en onzekerheden 
Bevinding Beheersingsmaatregel 
Strategie 
Strategiewijziging De bestuurlijke visie, welke in

2017 is geaccordeerd, behelst
nog veel open einden.
Gemeenteraden lijken het besluit
op verschillende wijze te
interpreteren.

In gesprek zijn met Dagelijks en Algemeen
Bestuur en aandeelhouders over:
 één en gezamenlijk doel en proces
 sociale doelstelling en impact voor

betroffen kwetsbare doelgroepen.

Objectivering ten behoeve
van politieke keuzes

De bezetting van werkgroepen
om uitwerking van visie vorm te
geven bestaat uit derden.

 Betrokkenen volledig, tijdig en juist
informeren ten behoeve van objectiviteit

Maatschappelijke
ontwikkelingen

Door wettelijke stopzetting van de
indicatiestelling SW is sprake van
leegloop SW als gevolg van
natuurlijke uitstroom. Hierdoor
daalt de dekking voor de vaste
kosten van de onderneming.

Bewust kiezen als het gaat om:
 Vervanging personeel
 Investeringsvraagstukken
 Rationalisatie (door onder andere

workflowprocessen)

Door zeer beperkte instroom van
nieuwe doelgroepen staat het
kwaliteitsniveau van productie-
gerelateerde werksoorten (vooral
bij groen) onder druk en daarmee
ook de marge.

 Bijstelling van aanbod in werksoorten.
 Dienstverlening blijven ontwikkelen en

leveren op basis van behoefte van klant
en/of gemeenten

Marktomstandigheden Door bezuinigingen binnen
gemeenten ontstaat prijsdruk op
groenprojecten en daarmee op de
marge.

Hercalculatie op groenprojecten en eventueel
aanpassen van opdracht/werkbestek

Operationele activiteiten 
De operationele risico’s zijn in 
beeld. Er zijn geen nadrukkelijk te
benoemen, dan wel specifieke
risico’s of onzekerheden.

Algemene beheersingsmaatregelen naast
AO/IC:
 Werkgroep risicomanagement
 Actief informatie-beveiligingsbeleid
 Pro-actieve uitvraag naar risico’s

Financiële positie 
De financiële positie van
SOWECO NV is in belangrijke
mate afhankelijk van GR
SOWECO.

 Continuïteitsparagraaf die ongestoorde
bedrijfsvoering mogelijk maakt

 Ex-ante voorfinanciering

Financiële verslaglegging 
Geen specifieke risico’s of 
onzekerheden.

Wet-en regelgeving 
Vennootschapsbelasting De gevolgen van de per 2016

gewijzigde wetgeving is nog niet
volledig uitgekristalliseerd voor
SW-gerelateerde bedrijven.

Extern onderzoek is uitgevoerd en besproken
met fiscus. In afwachting van oordeel fiscus.

AVG 2018 Nieuwe regelgeving inzake
privacy is nog explicieter

 Aanvullend extern onderzoek starten voor
benodigde maatregelen
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4.4 Resultaten 

4.4.1  Sociaal maatschappelijke resultaten 

SW doelgroep 

In het verslagjaar heeft SOWECO NV steeds voldoende werk weten te genereren om alle
1.222 SW-medewerkers gedurende het jaar te voorzien van zinvol werk. Dit is waardevol
voor betrokkenen en creëert toegevoegde waarde voor de gemeenschap. In algemene zin
blijft de focus onveranderd gericht op de bevordering van de ontwikkeling van competenties
van al onze medewerkers en deelnemers.

Zowel bij intern werkende als bij uitgeleende of gedetacheerde medewerkers gaat de
aandacht uit naar het vinden van een passende en uitdagende werkplek, waar iedereen
(medewerker, klant-werkgever en SOWECO) tevreden over is. Dit is voor iedereen die in het
kader van re-integratie, leren werken of arbeidsactivering deelneemt aan door SOWECO NV
aangeboden en verzorgde (ontwikkel)trajecten, even belangrijk.

Ultimo 2017 zijn 1.155 SW-medewerkers werkzaam bij SOWECO NV en 124 SW-
medewerkers bij Larcom.

Dit jaar is meer dan 50% van de SW-medewerkers buiten de eigen productie activiteit van
SOWECO NV, in het reguliere bedrijfsleven, aan het werk geweest door middel van
detachering of uitleen. Ondanks alle inspanning op dit gebied, is het steeds complexer om
met de SW-populatie die nu nog beschut werkt tot detachering te komen. Uitleen is vaak het
maximaal haalbare. Ook de komende jaren zullen weinig beschutte SW-medewerkers alsnog
tot detachering komen.
Daarentegen detacheert SOWECO NV meer mensen vanuit de Participatiewet, hetgeen een
kostenbesparing oplevert voor gemeenten en een meerwaarde biedt voor de samenleving.

Gemiddelde realisatie doelgroep Wsw in arbeidsjaren (AJ) 
SOWECO NV heeft voor de binnen GR SOWECO betrokken gemeenten Almelo,
Hellendoorn, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand en Wierden gemiddeld 1.194,83
arbeidsjaren onder verantwoordelijkheid van SOWECO gerealiseerd.

Toelichting:

SW-medewerkers in arbeidsjaren realisatie 2017 realisatie 2016 verschil

Populatie GR werkzaam bij SOWECO NV 1.054,53 1.075,21 -20,68

idem ex-Larcom populatie Hellendoorn 21,53 23,78 -2,25

Totale GR populatie werkzaam bij SOWECO NV 1.076,06 1.098,99 -22,93 

Populatie Hellendoorn bij Larcom 4,84 5,68 -0,84

Populatie Twenterand bij Larcom 113,93 121,41 -7,48

idem Begeleid werken 0,00 1,15 -1,15

Taakstelling / Realisatie SOWECO NV 1.194,83 1.227,23 -32,40 

Populatie niet deelnemende gemeenten * 0,00 36,79 -36,79

Beheerde SW-populatie SOWECO 1.194,83 1.264,02 -69,19 

Realisatie SOWECO 2017 versus 2016
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 De verdeelsleutel voor de aanvullende bijdrage is gebaseerd op 1.054,53
gemiddeld gerealiseerde arbeidsjaren. Dit is 20,68 AJ minder dan de
verdeelsleutel over 2016 (ad 1.075,21 AJ).
In het verleden zijn separate afspraken over de kostenneutrale verrekening van
zowel de ex-Larcom populatie van Hellendoorn als de deelpopulatie van
Hellendoorn en Twenterand, werkzaam bij Larcom.

 Inclusief de ex-Larcom populatie is gemiddeld 1.076,06 AJ gerealiseerd door inzet
bij SOWECO NV. Aanvullend is 118,77 AJ gerealiseerd door medewerkers onder
te brengen bij Larcom.

 De totale realisatie van SOWECO NV bedraagt daarmee 1.194,83 AJ. Dit is 32,40
AJ minder dan in 2016 (ad 1.227,23 AJ).

 De beperkte daling is een gevolg van aangepaste wet- en regelgeving.
De SW-populatie uit niet deelnemende gemeenten werd tot 31-12-2016 door de
woongemeente gefinancierd. De financiering, zo ook het landelijk budget, is per
1-1-2017 overgeheveld naar de (werk)gemeenten binnen GR SOWECO.
Dit betreft primo 2017in totaal een overheveling van 36,79 arbeidsjaren, welke in
bovenstaande tabel onder 2016 separaat staan vermeld (*). De verdeling tussen
(werk)gemeenten is door het Ambtelijk Overleg voorbereid en afgestemd.

 De beheerde SW-populatie is met 69,19 arbeidsjaren afgenomen van 1.264,02 AJ
(over 2016) naar 1.194,83 AJ. De uitstroom is daarmee 5,5%.

Werkzame medewerkers ultimo 2017 
De hoeveelheid gedetacheerde medewerkers daalt in absolute zin van 482 per ultimo 2016
naar 447 ultimo 2017. Percentueel is sprake van een lichte daling van 39,4% naar 38,7%.

 Eind 2017 zijn 127 medewerkers (109,1 Fte) in individuele detachering en 320
medewerkers (287,9 Fte) in groepsdetachering werkzaam.

 Eind 2016 betrof het 138 medewerkers (117,1 Fte) in individuele detachering en
344 medewerkers (310,4 Fte) in groepsdetachering.

Bovenstaande is vervat in onderstaand overzicht:

(*) Naast gedetacheerde medewerkers is een groot aantal medewerkers vanuit de beschutte
productie- en groenafdelingen uitgeleend aan vele bedrijven, als semi-permanente
ondersteuning in hun productieproces of om pieken in de productie op te vangen. Ultimo
2017 is omgerekend 107,8 Fte in uitleensituaties aan het werk.
Dientengevolge is afgerond 50% van de SW-medewerkers geheel of gedeeltelijk extern
werkzaam geweest.

ultimo verslagjaar

Laddering naar werksoort Nom. Fte AJ Nom. Fte AJ

Begeleid werken 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0

Individuele detachering 127 109,1 111,6 138 117,1 120,9

Groepsdetachering 320 287,9 298,2 344 310,4 319,9

Werken op locatie * 233 217,3 225,1 245 227,3 235,1

Beschutte werkplek * 475 391,0 413,0 495 405,2 428,9

Totalen 1.155 1.005,3 1.047,9 1.222 1.059,8 1.104,7

(excl. Larcom populatie)

Recapitulatie SW-medewerkers werkzaam bij SOWECO NV

2017 2016
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Het aantal gedetacheerden per eind 2017 is een saldering van nieuw gerealiseerde en, om
uiteenlopende redenen, beëindigde plaatsingen.

Het verloop van de binnen SOWECO NV werkzame SW-medewerkers is in onderstaande
tabel weergegeven. De aantallen betreffen personen (nominalen) per ultimo van elk jaar.

Begeleid Werken 
De gemeenten begeleiden in eigen beheer de deelnemers met een Begeleid Werken
contract.

SiSa 2011 
De geconstateerde omissie in de SiSa verantwoording over 2011 is door betrokken partijen
juridisch in onderzoek. Inmiddels is uitspraak gedaan ten nadele van betrokken gemeenten.

Wachtlijst 
Met de invoering van de Participatiewet is de wachtlijst Wsw opgenomen in het
doelgroepenregister, welke wordt beheerd door UWV. De mensen met een Wsw-indicatie
hadden voorrang op een baan in het kader van de zogenaamde Banenafspraak. Deze
voorrangspositie is per 1 januari 2017 komen te vervallen.

Los van het doelgroepenregister ontstaat vanaf 2015 een nieuwe SW-wachtlijst. Indien het
dienstverband wordt beëindigd anders dan om reden van:

 Bereiken van pensioengerechtigde leeftijd
 Overlijden
 Indicatie ondergrens
 Intrekking van Wsw-indicatie

behoudt betrokkene de status “zittende populatie” en kan daarom opnieuw door de
gemeente worden geplaatst.

Medewerkers Mutaties nwe plaatsing beëindigd

Individueel gedetacheerden 145 80 65

Groepsgedetacheerden 70 26 44

Totaal aantal mutaties 215 106 109

Dynamiek Detacheringen 2017

ultimo verslagjaar - nominaal 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Laddering naar werksoort Nom. Nom. Nom. Nom. Nom. Nom.

Begeleid werken 0 0 0 0 0 38

Individuele detachering 127 138 141 151 129 168

Groepsdetachering 320 344 344 380 342 235

Werken op locatie 233 245 251 271 508 516

Beschutte werkplek 475 495 526 531 430 540

Totalen 1.155 1.222 1.262 1.333 1.409 1.497

(excl. Larcom populatie en tot 2016 werknemers uit niet deelnemende gemeenten)

Ontwikkeling SW-medewerkers werkzaam bij SOWECO NV naar feitelijke werkplek
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Per ultimo 2017 staan 44 personen op deze wachtlijst: 32 personen zijn geïndiceerd als
“matig” en 12 als “ernstig”. De verantwoordelijkheid voor deze wachtlijst ligt onveranderd bij 
gemeenten.

Beschut werk (nieuw beschut) 
Beschut werk onder de Participatiewet wordt door gemeenten nog minimaal ingezet. Vanaf
oktober zijn zeven mensen met een advies beschut werk ingestroomd bij Perspect, waar het
werkgeverschap wordt uitgevoerd, en bij SOWECO NV, waar een werkplek met begeleiding
wordt geboden. Dit aantal groeit de komende jaren gestaag, aangezien GR gemeenten
hebben besloten mensen met een beschikking Beschut werk bij SOWECO NV te plaatsen,
indien er geen mogelijkheden bij reguliere bedrijven zijn.

Overige doelgroepen 
SOWECO NV bedient, naast de traditionele doelgroep SW, steeds meer nieuwe
doelgroepen. Het aantal mensen uit deze doelgroepen is gestegen van 548 per ultimo 2016
naar 735 ultimo 2017. Het totale aantal begeleide mensen gedurende het jaar bedraagt meer
dan 950.

De gemiddelde NTW per deelnemer is beperkt in vergelijking met de gerealiseerde
loonwaarde van SW-medewerkers. Bij de meeste deelnemers wordt geen NTW uit productie
of detachering gegenereerd; het betreft alleen een ontwikkel- en/of begeleiding fee. Doordat
ook loonkosten achterwege blijven, zijn deze opdrachten, naast de maatschappelijke
waarde, ook voor SOWECO NV (resultaat-technisch) weldegelijk belangrijk.

De nieuwe doelgroepen komen vanuit verschillende organisaties en bedrijven. De mensen
komen veelal uit de bestanden van de deelnemende gemeenten, maar ook uit die van niet
deelnemende gemeenten, UWV, VSO scholen en reguliere bedrijven. De inhoud van de
trajecten varieert van activering, training en werkervaring tot beschut werken. Voor een
belangrijk deel gaat het hierbij ook om arbeidsmarkttoeleiding van doelgroepen.
Onderstaande grafiek geeft een beeld van de ontwikkeling in aantallen van de verschillende
doelgroepen.

Plaatsing in regulier werk 
Al onze inspanningen zijn erop gericht mensen aan werk te helpen. Bij voorkeur duurzaam
en volledig uit de uitkering.  Dit levert gemeenten en UWV besparingen op en mensen zijn
niet meer of minder afhankelijk van een uitkering. Daarnaast is het hebben van werk voor
velen van grote betekenis door het verkrijgen van status, structuur en sociale contacten.
Dit jaar hebben we door onze inspanningen 81 mensen op basis van een regulier
arbeidscontract aan het werk gekregen.

Ontwikkeling doelgroepen in traject 
 Arbeidsmatige dagbesteding kent een stijgende lijn van 9 naar 34 mensen, die gemiddeld

3 dagdelen in de week bij ons in de dagbesteding aanwezig zijn. De komende jaren wordt
verdere groei verwacht.

 Arbeidsactivering, een project, uitgevoerd voor de gemeente Almelo, is vanaf 2015 gericht
op activering van mensen met een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt en loopt door
tot 2020. Eind december zijn 473 mensen ingezet bij diverse bedrijven en organisaties in
de regio. Het succes van deze formule is dat er, naast activering, ook 35 mensen regulier
werk hebben gevonden in de afgelopen 3 jaar.

 Met de gemeente Twenterand is begin van het jaar een pilot gestart met 20 personen uit
de doelgroep statushouders. SOWECO begeleidt en traint deze doelgroep, met als doel
het verkrijgen van regulier werk. In 2018 wordt deze pilot voortgezet en zal het aantal
statushouders groeien.
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 Het aantal deelnemers in traject uit het doelgroepenregister is gegroeid. Na een
praktijkdiagnose wordt een advies gegeven voor een vervolgtraject. Ook hier is het
ultieme resultaat het verkrijgen van een baan in het reguliere bedrijfsleven.

 Voor de gemeenten is vanaf 2016 ondersteuning geboden aan mensen die een Wsw
indicatie hadden en nog op de wachtlijst stonden. Hiervoor zijn arbeidsfit-trajecten ingezet
en zijn mensen, daar waar mogelijk, aan werk geholpen.

 In 2016 zijn meer trajecten voor UWV uitgevoerd in het kader van een specifiek project
(Pauw) dat toen is ontstaan, hetgeen nog deels is doorgelopen in 2017. Halverwege 2016
heeft UWV het Inkoopkader Re-integratie (percelen Werkfit en Naar werk) neergezet,
waarin mensen met een uitkering van UWV zelf konden kiezen met welk re-
integratiebureau ze zaken wilden doen. Hier zijn weinig trajecten uit voortgekomen. In
2018 wordt een stijgende lijn in deze trajecten verwacht, aangezien daar zwaarder op
wordt ingezet en het contact met UVW is geïntensiveerd.

 Een van de mogelijkheden om aan regulier werk te komen, vanuit de Participatiewet of
een UWV uitkering, is via onze detacheringsfaciliteit. Deze detachering is gegroeid van 19
naar 61 personen aan het eind van dit jaar.

 Naast trajecten van onze eigen gemeenten en UWV, worden ook trajecten voor andere
gemeenten uitgevoerd, waaronder Dinkelland. Dit betreft diverse doelgroepen, waaronder
mensen uit het doelgroepenregister en statushouders. Dit jaar is het aantal stabiel
gebleven. De verwachting is dat het aantal trajecten afneemt, omdat de stichting
Participatie Dinkelland de uitvoering zelf ter hand gaat nemen.
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Sectorplan sociale werkvoorziening 
In 2016 is een 14 tal projecten verder uitgerold bij SOWECO NV. Hiervan zijn zes projecten
doorgelopen in 2017. De laatste projecten zijn in 2017 afgesloten en hebben onder andere
betrekking op:

Werkgeversportal MVO check
Marketing en commercie
Transformatie naar marktgerichte sociale onderneming

Maatschappelijke initiatieven 
SOWECO NV heeft medewerking verleend aan initiatieven en activiteiten van organisaties, 
die zich bezighouden met het bevorderen van participatie en/of het welbevinden van 
personen.  

 In 2017 is Stichting Twentsewens Ambulance in Enschede, een organisatie die het
mogelijk maakt dat mensen met een beperking of chronische ziekte vervoerd worden bij
speciale gelegenheden, ondersteund door het doneren van de maandelijkse opbrengst
van de SOWECO loterij, zijnde in totaal € 6.000.

 Eind december heeft SOWECO NV een ruimte ter beschikking gesteld voor het inpakken
van kerstpakketten ten behoeve van minima gezinnen in Almelo.

 De schoonmaakafdeling heeft bij de Triathlon Holten in juli de schoonmaak verzorgd als
sponsoring in natura.

 De afdeling Groen heeft een kleine bijdrage geleverd aan de musical “Het verzet kraakt”
in Almelo.

 SOWECO NV is partner van de stichting De Slinger en verleent bestuurlijke
ondersteuning. Deze stichting stelt zich ten doel om partijen te verbinden, die – ieder op
hun eigen manier – een bijdrage leveren aan het bevorderen en uitbreiden van het
maatschappelijk betrokken ondernemen. SOWECO NV heeft ondersteuning geboden bij
een zestal klussen, die een waarde van € 3.000,- vertegenwoordigen.
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4.4.2 Financiële resultaten 

Het financiële resultaat van GR SOWECO is nihil. Het financiële resultaat van SOWECO NB 
is € 861.000 voordeling (begroot nihil) en is daarmee € 851.000 beter dan 2016 (€ 10.000). 

Het subsidieresultaat over 2017 bedraagt afgerond € 5,9 miljoen negatief (2016: idem). Het 
negatieve subsidieresultaat wordt conform begroting voor een bedrag van afgerond € 4,9 
miljoen (2016:  € 3,7 miljoen) gedekt door aanvullende bijdragen van de deelnemende 
gemeenten en door een bijdrage vanuit SOWECO NV van afgerond € 1,0 miljoen ( 2016; € 
2,2 miljoen) 
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4.5 Vooruitzichten 

Algemeen 
 Er is een groeiend besef dat de inclusieve samenleving een resultante is van

gezamenlijke inspanning van landelijke overheid, bedrijfsleven en gemeenten,
waarbij het betrekken van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, naast sociaal
lonend ook financieel aantrekkelijk kan zijn.

 Dit heeft een zuigende werking naar het inzetten van doelgroepen op de reguliere
arbeidsmarkt enerzijds en naar commerciële vraag tot advies, begeleiding en training
op gebied van MVO-people anderzijds. Veelal zullen vormen van detacheren
voorloper zijn van eventuele definitieve plaatsing.

 Ter stimulering van marktpartijen zal in samenwerking met de Provincie Overijssel bij
enkele gemeenten een werkgeverscampagne worden gestart.

 Nu de landelijke overheid het inzetten van beschutte werkplekken op basis van
vrijwilligheid niet meer accepteert, zal deze doelgroep langzaamaan groeien, hetgeen
ook nieuw financieel resultaat met zich meebrengt.

Bedrijfsmatig 
 De organisatie zal haar wendbaarheid moeten ontwikkelen en inzetten om aan de

veranderende vraag te voldoen.
 Dit vraagt om hernieuwde aanpassingen in de organisatie en haar structuur, zo ook

om verdere ontwikkeling van kwaliteiten en vaardigheden van het personeel.
Alhoewel de ontwikkeling is ingezet met bestaand personeel zal verandering leiden
tot dynamiek en daarmee verloop in het personeelsbestand. Met een krapper
wordende arbeidsmarkt zal het werven van personeel ook voor SOWECO een
uitdaging zijn.

 Verbinding maken met de markt vraagt gerichte aandacht en een impuls voor
marketing en sales. Tegelijkertijd zal de organisatie haar focus moeten blijven richten
op effectiviteit van handelen.

 Het zoeken naar samenwerking met externe partijen kan helpen om het aanbod van
nieuwe dienstverlening te vergroten.

 De dynamiek in groenonderhoud leidt tot voorbereidingen van productie naar
detacheringen bij de gemeenten Wierden en Almelo. Dit zal resultaatneutraal zijn.

Bestuurlijk 
 Het besluit tot deconsolidatie vraagt in samenspraak met gemeenten om nadere

uitwerking, waarmee inhoud kan worden gegeven aan bilaterale afspraken.
 Ter ondersteuning van transparantie enerzijds en het kunnen maken van

onderbouwde besluiten anderzijds wil SOWECO haar bijdrage leveren aan
uitwerkingen en advisering van werkgroepen en Bestuur en daarmee aan
toekomstige besluitvorming.

Financieel 
 De rijksbijdrage SW per arbeidsjaar blijft dalen ten laste van gemeenten.
 Nieuwe vormen van dienstverlening dempen het groeiende financiële tekort op SW-

activiteiten en worden dientengevolge belangrijker voor het bedrijfsresultaat.
 SOWECO NV zal terughoudend omgaan met kostenintensivering. Daar waar zicht is

op meer omzet, kunnen investeringen echter noodzakelijk zijn.

Jaarstukken SOWECO GR 2017 BBV Almelo Pagina 24 van 57



Continuïteit 
Ter waarborging van de continuïteit van SOWECO NV verbindt GR SOWECO zich, door het
vaststellen van de jaarrekening 2017, aan SOWECO NV de financiële middelen te
verschaffen, die nodig zijn voor de ongestoorde bedrijfsvoering van de vennootschap in het
jaar 2018 en voor de betaling van opeisbare verplichtingen van de vennootschap, zoals
beoogd in artikel 4a van het aanwijzingsbesluit d.d. 30 juni 2010.

Voorts verbindt GR SOWECO zich, ter continuering van de financiële bijdragen die zij uit
hoofde van bankfaciliteiten kan verkrijgen, deze ter beschikking te stellen aan en te houden
van SOWECO NV, opdat de vennootschap daarover duurzaam kan beschikken.

GR SOWECO verbindt zich jegens SOWECO NV, als zelfstandige verplichting, de
verplichtingen na te komen, die rusten op SOWECO NV en/of de daarmee verbonden
partijen jegens:

- crediteuren, zoals opgenomen in de jaarrekening 2017 van SOWECO NV, zoals deze
verplichtingen voortvloeien uit de normale bedrijfsactiviteiten en bedrijfsvoering van
de vennootschap in het jaar 2017;

- personen uit hoofde van geldende aanspraken, waarvan melding is gemaakt in de
jaarrekening 2017, doch waarvoor in de balans geen voorziening is opgenomen,
welke verplichtingen worden aangeduid als niet in de balans opgenomen activa en
verplichtingen.

Daarnaast zal GR SOWECO, voor het geval  SOWECO NV schriftelijk een daartoe
strekkend verzoek aan haar richt, aan schuldeisers van de vennootschap een garantie
verschaffen voor de nakoming van de jegens hen op de vennootschap rustende
verplichtingen, op de wijze die met het oog daarop gebruikelijk is. Indien en voor zover GR
SOWECO geldmiddelen aan SOWECO NV ter beschikking stelt in het kader van deze
continuïteitsparagraaf zullen deze betalingen gelden als informele kapitaalstorting.
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5. Verplichte paragrafen

5.1 Verbonden partijen GR SOWECO 

In het kader van effectieve bedrijfsvoering en risicospreiding is SOWECO zowel bestuurlijk
als financieel verbonden aan onderstaande partijen:

SOWECO NV 
Algemene gegevens
Inschrijfnummer handelsregister KvK: 06084483
Plaats van vestiging: Almelo
Oprichtingsdatum: 1 januari 1998

Doel
In opdracht van GR SOWECO geeft SOWECO NV uitvoering aan de Wsw, sinds 2015
overgegaan in de Participatiewet.

Bestuurlijke betrokkenheid
Door middel van een mandateringsbesluit aan de directeur en de daarbij horende
budgettaire kaders heeft GR SOWECO 100% bestuurlijke bevoegdheid.

Financiële betrokkenheid
GR SOWECO is 100% aandeelhouder

Resultaat en vermogen
SOWECO NV heeft een positief exploitatieresultaat over 2017 van € 861.000. Haar
vermogen is, als gevolg van het exploitatieresultaat en dividenduitbetaling over 2016, per
saldo gestegen met 853.000 naar € 2.965.000 ultimo 2017 op een balanstotaal van
€ 8.929.000.

5.2 Treasuryparagraaf 

Inleiding 
GR SOWECO moet voldoen aan de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido). In
deze wet worden de kaders gesteld voor een verantwoorde, prudente en professionele
inrichting en uitvoering van de treasuryfunctie van decentrale overheden. De Wet fido
definieert de treasuryfunctie daarbij als:

Het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de 
financiële vermogenswaarden, de financiële geldstromen, de financiële posities en de 
hieraan verbonden risico’s. 

GR SOWECO onderkent het belang van een verantwoord en adequaat beheer van haar
financiële middelen. Mede als gevolg van de Wet fido wenst zij haar activiteiten op het
gebied van treasury op een zo transparant en beheersbaar mogelijke wijze in te richten.

Dit statuut is vastgesteld op 5 juli 2012 en nog steeds actueel.
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Uitvoering treasurybeleid 2017 in relatie tot de doelstelling 
De treasuryfunctie van GR SOWECO dient ex art 2 van het treasurystatuut tot:

1. het verzekeren van duurzame toegang tot financiële markten tegen acceptabele
condities;

2. het beschermen van vermogens- en (rente-)resultaten van de organisatie tegen
ongewenste financiële risico’s, zoals renterisico’s, koersrisico’s, kredietrisico’s en
liquiditeitsrisico’s;

3. het minimaliseren van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het
beheren van de geldstromen en financiële posities;

4. het optimaliseren van de renteresultaten binnen de kaders van de Wet fido,
respectievelijk de limieten en richtlijnen van het treasurystatuut.

Daarbij dient opgemerkt te worden dat de doelstellingen breed geformuleerd zijn. SOWECO
heeft als gemeenschappelijke regeling de taak de Wsw uit te voeren. In een netto
financieringsbehoefte is voorzien in de vorm van langlopende leningen (uitsluitend bij
huisbankier BNG) en wordt gebruik gemaakt van kortlopend krediet in rekening-courant voor
eventuele tijdelijke liquiditeitsbehoeften. Alleen voor het afstorten van kasgeld (m.n. van de
kantines) voert SOWECO nog een rekening bij ABN-AMRO.
Als gevolg van schatkistbankieren mag GR SOWECO haar overtollige middelen enkel en
alleen aan te houden in de schatkist bij het ministerie van Financiën. Dit houdt in dat geld en
vermogen niet langer bij bijvoorbeeld banken buiten de schatkist mogen worden
aangehouden. Door deze wettelijke wijziging is punt vier van het statuut niet meer van
kracht.

Risicobeheer 

Algemeen 
Met ondersteuning en begeleiding van het Nederlands Adviesbureau voor
Risicomanagement heeft de stuurgroep risicomanagement de belangrijkste risico’s 
gedefinieerd. De hieruit voortvloeiende adviezen inzake strategische, operationele en
financiële risico’s zijn vastgelegd in de nota Risicomanagementbeleid. De risico’s zijn
opnieuw beoordeeld en gekwalificeerd naar beïnvloedbaar en niet beïnvloedbaar, om
effectiever aan te kunnen sluiten op het dagelijkse opereren van de organisatie.

Financieel 
In 2017 werden reguliere aflossingen ad € 508.000 op langlopende leningen verricht.
Liquiditeitsschommelingen werden met het rekening-courantkrediet opgevangen.
Ook werd gebruik gemaakt van leverancierskrediet in de vorm van uitstaande crediteuren.
Als gevolg van het lage investeringsniveau en van de ex ante financiering door de in
SOWECO deelnemende gemeenten, bleek het in 2017 niet noodzakelijk om een nieuwe
langlopende lening af te sluiten. In de begroting was een uitbreiding van € 1.000.000 voorzien.

Relevante ontwikkelingen in de treasuryorganisatie 
De administratieve organisatie rondom de treasuryfunctie is vastgelegd in het
treasurystatuut.

De treasuryfunctie binnen SOWECO richt zich in eerste instantie op cash- en
creditmanagement, zonder daarbij de overige instrumenten te negeren. Aandacht voor
Corporate Finance is minder relevant, omdat de jaarlijkse bestemming van het resultaat, het
belangrijkste instrument is. Door de introductie van schatkistbankieren zijn de valuta-
gerelateerde risico’s zoals financieringskosten en –opbrengsten en saldobeheer tot een
minimum beperkt.
Zowel de dagelijkse instrumenten inzake geldstromen en liquiditeiten, als de periodieke
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rapportages in het kader van werkkapitaal en liquiditeit worden door SOWECO FA&C
verzorgd.

Het interne treasuryproces, waarmee de financierings- en liquiditeitsbehoefte binnen GR
SOWECO is geregeld, heeft in 2017 naar behoren gefunctioneerd. In onderstaande
overzichten worden de werkelijke omvang van de kasgeldlimiet over dit verslagjaar en het
renterisico getoetst aan de wettelijke normen uit hoofde van de Wet fido:

kwartaal 1 kwartaal 2 kwartaal 3 kwartaal 4

1 Toegestane kasgeldlimiet (8,2% van het begrotingstotaal) 3.868 3.868 3.868 3.868

2 Omvang vlottende schuld (crediteuren) -441 -472 -387 -491

3 Vlottende middelen (bank + debiteuren) 2.091 2.801 2.993 2.898

4 Totaal netto vlottende schuld (2 + 3) 1.650 2.329 2.606 2.407

5.518 6.197 6.474 6.275 

2017 2018 2019 2020

1a Renteherziening op vast schuld o/g 0 0 0 0

1b Renteherziening op vast schuld u/g nvt nvt nvt nvt

2 Netto renteherziening (1a - 1b) 0 0 0 0

3a Nieuw aangetrokken vaste schuld 0 1.000 0 800

3b Nieuw verstrekte leningen nvt nvt nvt nvt

4 Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a - 3b) 0 1.000 0 800

5 Aflossingen 508 432 432 432

6 Herfinanciering (laagste van 4 en 5) 0 432 0 432

7 Renterisico op vaste schuld (2 + 6) 0 432 0 432 

8 Stand van vaste schuld primo jaar 3.043 2.535 3.103 2.671

9 wettelijk vastgelegd percentage 20% 20% 20% 20%

10 Renterisiconorm ( 8 * 9 /100) 609 507 621 534 

609 75 621 102 Renterisico versus renterisiconorm (10 - 7)

Renterisiconorm

Renterisico

Realisatie kasgeldlimiet 2017 (per kwartaal)

bedragen x € 1.000

Ruimte (1 + 4)

Renterisico versus renterisiconorm - vaste schuld vanaf 2017 (op jaarbasis)

bedragen x € 1.000
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5.3 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 

In 2003 zijn door het Algemeen Bestuur afspraken gemaakt omtrent het minimum en
maximum weerstandsvermogen van SOWECO (minimum 8% van het begrotingstotaal met
een vast minimum ad € 4 mln.; maximum € 11 mln.). Beneden het minimum zullen de
deelnemende gemeenten een bijdrage leveren om de reserves op peil te houden.

Tevens is in het verleden besloten, dat het solvabiliteitspercentage (EV/TV) van SOWECO
NV, jaarlijks, indien van toepassing, minimaal op het niveau van 30% gebracht dient te
worden vanuit GR SOWECO.

Het vermogen bedraagt € 1.945.000, wat ontoereikend is. Dientengevolge wordt nu jaarlijks
bekrachtigd dat de deelnemende gemeenten het resterende deel van het subsidietekort ex-
ante financieren, opdat SOWECO NV in staat blijft om haar financiële verplichting als
werkgever en zakenpartner na te komen. Zo ook is in de afgelopen jaren het subsidietekort,
na aftrek van de operationele winst, ex-ante gefinancierd.

Als gevolg van veranderende wetgeving en mogelijke wijzigingen in haar opdracht acht
SOWECO het wenselijk dat, zodra de impact van deze veranderingen helder zijn, de opbouw
van het weerstandvermogen opnieuw beleidsmatig wordt herzien ten behoeve van reële
risicoafdekking inzake:

- het verkrijgen van voldoende werkkapitaal en een acceptabele solvabiliteit om
zelfstandig operationele bedrijvigheid te kunnen financieren

- dekking van de NIBOV
- het kunnen managen en financieren van de verwachte toekomstige afbouw

Eigen vermogen  
Het Eigen Vermogen bedroeg ultimo 2016 € 1.940.000.
Door bestemming van het bedrijfsresultaat over 2016 ad € 5.000 (+) stijgt het vermogen
ultimo 2017 naar € 1.945.000.

Het vermogen is niet toereikend voor de dekking van de niet in de balans opgenomen
verplichtingen jegens personeel ad circa € 2,5 mln per 31 december 2017. 
Dit bedrag bestaat o.a. uit verplichtingen jegens het personeel met betrekking tot:

 vakantie- en verlof ad circa €  1,0 mln.

 opgebouwd vakantiegeld ad circa €  1,2 mln.

 uitkeringen in verband met jubilea ten bedrage van afgerond €  0,3 mln. 

De niet in de balans opgenomen verplichtingen zijn dit boekjaar met € 0,5 mln. afgenomen. 

Het Algemeen Bestuur stemt in met de amendering van het in 2003 overeengekomen
weerstandsvermogen daar zij aanvullende garant staat met betrekking tot de financiering van
het exploitatietekort van SOWECO en de niet in de balans opgenomen activa en
verplichtingen.

bedragen x € 1.000 2017 begroot 2016

Netto schuldquote 46,1% 53,5% 53,5%

idem gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 62,3% 70,2% 70,2%

Solvabiliteisratio 15,9% 18,0% 18,0%

Financiële Kengetallen
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Het Algemeen Bestuur heeft met het vaststellen van de BBV begroting 2018 haar
garantstelling voor 2018 afgegeven.

Risicomanagement 
Risicomanagement is essentieel voor het realiseren van onze strategische ambities. De
risico’s die het behalen van onze doelen kunnen belemmeren worden geïnventariseerd en 
beperkt. Om die reden is risicomanagement een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering.

Niet alle risico’s liggen binnen de invloedsfeer van SOWECO. De risico’s met betrekking tot 
de continue ontwikkeling van de sociale wetgeving en de daarbij beschikbaar gestelde (SW-
gerelateerde) rijkssubsidie enerzijds en de daaruit voortvloeiende beleidsmatige keuzes die
lokaal worden gemaakt binnen de deelnemende gemeenten anderzijds zijn niet of nauwelijks
door SOWECO te beïnvloeden. Deze risico’s blijven buiten de scope van de interne 
werkgroep risicomanagement.
Gedurende het jaar heeft de werkgroep zich gericht op de beïnvloedbare risico’s. Binnen het 
interne auditprogramma zijn risico’s actief bevraagd. Daarnaast is een risicoprogramma 
opgesteld voor 2018, waarbij pro-actief risico’s worden uitgevraagd. Het frauderisico is
uitgevraagd, ten behoeve van een frauderisico-analyse.

5.4 Onderhoud kapitaalsgoederen 

SOWECO heeft een meerjarig onderhoudsplan voor gebouwen en installaties. Het meer-
jarenplan is op basis van het verlangde onderhoudsniveau tot stand gekomen.
Voor het groot onderhoud is geen “voorziening onderhoud gebouwen” gevormd of 
aangehouden, omdat is gekozen voor de componentenbenadering. Dit houdt in dat elk
(nieuw) materieel vast actief afzonderlijk wordt afgeschreven op grond van het individuele
waardeverloop van het betreffende actief, ook al is het actief een onderdeel van een groter
geheel.
Hierdoor worden enerzijds de kosten van groot onderhoud verwerkt in de boekwaarde van
het actief en anderzijds komen de werkelijke onderhoudskosten direct ten laste van de
exploitatie. Dit vereist meer beheersing om grote schommelingen in de jaarlijkse kosten te
voorkomen.
Elk individueel vast actief wordt geregistreerd in een vaste activa module van de financiële
administratie, welke periodiek de boekwaarde bijstelt.
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6. Balans

Balans per 31 december 2017 SOWECO GR (voor verwerking voorstel resultaatbestemming)

x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000

Vaste activa

Materiële vaste activa 1 5.353  5.739  

Investeringen met een economisch nut 5.353  5.739   

Financiële vaste activa 2 2.337  2.320  

Kapitaalverstrekkingen aan: - Deelnemingen 1.134  1.134   

Leningen aan: - Deelnemingen 1.134  1.134   

Overige langlopende leningen 67  51   

Totaal vaste activa 7.690  8.059  

Vlottende activa

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar 3 1.473  2.355  

- Vorderingen op openbare lichamen 1.073  655  

- 400  1.700  

Liquide middelen 4 3.035  380  

- Banksaldi 3.035  380  

Totaal vlottende activa 4.508  2.735  

Totaal activa 12.198  10.794  

Vaste passiva

Eigen vermogen 5 1.945  1.940  

- Algemene reserve 1.945  1.940  

2.535  3.043  

Onderhandse leningen van: - binnenlandse banken en ov. financiele instellingen 6 2.535  3.043  

Totaal vaste passiva 4.480  4.983  

Vlottende passiva

6.153  3.992  

Overige schulden 7 6.153  3.992  

Overlopende passiva 8 1.565  1.818  

- 1.565  1.818  

Totaal vlottende passiva 7.718  5.811  

Totaal passiva 12.198  10.794  

Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren 

31-12-2017 31-12-2016

Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van een jaar of langer

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan een jaar
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7. Overzicht van baten en lasten 2017

Raming 

begrotingsjaar 

vóór wijziging

Raming 

begrotingsjaar 

ná wijziging

Realisatie 2017 Realisatie 2016

x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000

Personeelskosten SW 9 36.226  37.728  37.197  39.124  

Personeelskosten niet SW 9 2.055  1.966  2.018  1.913  

Afschrijvingen op materiële vaste activa 10 607  561  531  552  

Overige bedrijfskosten 11 38  38  40  39  

Som der bedrijfslasten 38.926  40.293  39.786  41.629  

Rentelasten en soortgelijke kosten 12 230  202  187  138  

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten -  -  -  0  

230  202  187  138  

Totaal lasten 39.156  40.495  39.973  41.767  

Ontvangen subsidie gemeenten 13 29.582  29.852  30.157  32.164  

Bijdrage Gemeenten/Larcom 14 1.093  1.141  1.081  1.020  

Gemeentelijke bijdragen deelnemende gemeenten 15 4.313  4.989  4.989  3.736  

Bijdrage SOWECO NV 16 4.168  4.513  3.746  4.840  

Totaal baten 39.156  40.495  39.973  41.760  

Dividend SOWECO NV -  -  5  616  

Uitkering deelnemende gemeenten -  616-  

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten -  -  -  6  

Toevoeging/ontrekking aan reserves:

Toevoeging aan reserve -  -  -  -  

Onttrekking aan reserve -  -  -  6  

Gerealiseerd resultaat -  -  -  -  
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8. Toelichting

8.1 Algemeen 

SOWECO, statutair gevestigd te Almelo, Plesmanweg 9 (7602 PD), is een openbaar
lichaam, opgericht op basis van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR). GR
SOWECO is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw)
voor de deelnemende gemeenten voor zover door hen opgedragen.

Toegepaste standaarden 
De jaarrekening is opgesteld op basis van het BBV. Voor de uitvoering van de Wet
normering bezoldiging topinkomens in de (semi)publieke sector (WNT) heeft de instelling
zich gehouden aan de WNT en deze als normenkader bij het opmaken van deze
jaarrekening gehanteerd.

Programmaverantwoording 
SOWECO heeft 1 programma in het kader van haar programmaverantwoording. Deze
bestaat feitelijk uit twee taken:

1. Het ondersteunen en begeleiden van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt
en de ontwikkeling van hun arbeidsbekwaamheden en het beiden van werk aan
diegenen die (blijvend) niet zelfstandig op de arbeidsmarkt kunnen functioneren o.s.
in het kader van de Wsw. De uitvoering van deze activiteiten is ondergebracht bij
SOWECO NV. Het financieel resultaat voor GR SOWECO is in principe neutraal.

2. De exploitatie van het gebouw en bijhorende terreinen, hetgeen beschikbaar wordt
gesteld aan de uitvoerende organisatie SOWECO NV. Deze draagt de afschrijvings- 
en rentelasten. Het financieel resultaat voor GR SOWECO is in principe neutraal.

Continuïteit 
Deze jaarrekening is opgesteld op basis van de veronderstelling dat de onderneming haar
activiteiten in continuïteit kan voortzetten. GR SOWECO is voor haar continuïteit afhankelijk
van subsidiebijdragen door de deelnemende gemeenten.

De in GR SOWECO deelnemende gemeenten hebben bij de goedkeuring van de BBV
begroting 201 op 14 december 2017 besloten, naast de gerelateerde Rijksbijdragen over
2018 voor de te realiseren AJ’s, € 5,2 miljoen ex-ante te financieren. De continuïteit van de
bedrijfsvoering in 2018 is hiermee zeker gesteld. Als gevolg van de strategische heroriëntatie
kan met ingang van 2018 het takenveld van SOWECO wezenlijk veranderen, met daaruit
voortvloeiende juridische, organisatorische en financiële gevolgen. Op het moment van
aanbieden van deze jaarstukken heeft nog geen besluitvorming met wezenlijke
veranderingsimpact plaats gevonden.

In financieel opzicht gaat de directie ervan uit dat de deelnemende gemeenten ook in 2018
hun verantwoordelijkheid nemen om eventuele tekorten ingevolge de daling van rijkssubsidie
SW ten aanzien van GR SOWECO af te dekken. Voor een nadere toelichting wordt
verwezen naar het directieverslag.
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8.2 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 

Inleiding 
De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit
begroting en verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft. 

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 
De grondslagen, die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en
resultaatbepaling, zijn gebaseerd op historische kosten. Voor zover niet anders is vermeld,
worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en
lasten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen
en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht 
genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking
hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen cq. schulden
uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van
vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode
waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals
ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden en overlopende vakantiegeld- en
verlofaanspraken.

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige
economische voordelen ervan naar de onderneming zullen toevloeien en de waarde daarvan
betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen
wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom
van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag
daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Baten worden in de het overzicht van baten en lasten opgenomen wanneer een
vermeerdering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van
een actief of een vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de
omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een
vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een
actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang
betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische
voordelen en alle of nagenoeg alle risico’s met betrekking tot een actief of verplichting aan 
een derde zijn overgedragen, wordt het actief of de verplichting niet langer in de balans
opgenomen. Verder worden activa en verplichtingen niet meer in de balans opgenomen
vanaf het tijdstip waarop niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid
van de toekomstige economische voordelen en/of betrouwbaarheid van de bepaling van de
waarde.

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Baten
worden verantwoord indien alle belangrijke risico’s met betrekking tot de handelsgoederen 
zijn overgedragen aan de koper.
De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s, de functionele valuta van de onderneming. 
Alle financiële informatie in euro’s is afgerond op het dichtstbijzijnde duizendtal.
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Gebruik van schattingen 
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en
schattingen en veronderstellingen maakt, die van invloed zijn op de toepassing van
grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen en van baten en
lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen.

De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld.
Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt
herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

Financiële instrumenten 
Financiële instrumenten omvatten investeringen in aandelen en obligaties, handels- en
overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen,
handelsschulden en overige te betalen posten. In de jaarrekening zijn de volgende
categorieën financiële instrumenten opgenomen: verstrekte leningen en overige vorderingen
en overige financiële verplichtingen. Financiële instrumenten worden bij de eerste opname
verwerkt tegen reële waarde, waarbij (dis)agio en de direct toerekenbare transactiekosten in
de eerste opname worden meegenomen. Indien echter financiële instrumenten bij de
vervolgwaardering worden gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in het overzicht van baten en lasten, worden direct toerekenbare
transactiekosten direct verwerkt in de lasten.
GR SOWECO heeft gedurende het verslagjaar geen gebruik gemaakt van afgeleide
instrumenten (derivaten) en geen handelsportefeuille aangehouden.

Vaste activa 

Materiële vaste activa met economisch nut 

Investeringen met een economisch nut
De bedrijfsgebouwen en -terreinen, machines en installaties, andere vaste bedrijfsmiddelen
en materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa
worden gewaardeerd tegen hun kostprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en
bijzondere waardeverminderingen.

De kostprijs bestaat uit de verkrijgings- of vervaardigingsprijs en overige kosten om de activa
op hun plaats en in de staat te krijgen noodzakelijk voor het beoogde gebruik. De kostprijs
van de activa die door de onderneming in eigen beheer zijn vervaardigd, bestaat uit de
aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten die
rechtstreeks kunnen worden toegerekend aan de vervaardiging. Verder omvat de
vervaardigingsprijs een redelijk deel van de indirecte kosten en de rente op schulden over
het tijdvak dat kan worden toegerekend aan de vervaardiging van de activa.
Overheidssubsidies worden in mindering gebracht op de kostprijs van de activa waarop de
subsidies betrekking hebben.

De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de
lineaire methode op basis van de economische levensduur. Op bedrijfsterreinen en op
materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa
wordt niet afgeschreven.
De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd:
• Voorzieningen aan terreinen: 4% - 25%
• Gebouwen: 2,5% - 20%
• Installaties: 5% - 20%
• Machines: 7% - 20%
• Inventarissen: 5% - 20%
• Vervoermiddelen: 10% - 25%.
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Financiële vaste activa 
Deelnemingen, waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid kan
worden uitgeoefend, worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde.

Leningen u.g. worden gewaardeerd op de nominale waarde per balansdatum; dit betreft
uitstaande leningen van verzelfstandigde BV’s en verstrekte leningen voor personeel, 
betreffende een fietsproject. Indien nodig wordt op de waardering van de financiële vaste
activa een voorziening wegens incourantheid in mindering gebracht.

Vervreemding van vaste activa 
Voor verkoop beschikbare activa worden gewaardeerd tegen boekwaarde of lagere actuele
waarde, onder aftrek van verkoopkosten.

Vlottende activa 

Vorderingen en overlopende activa 
Deze worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, onder aftrek van een voorziening
voor oninbaarheid.

Liquide middelen en overlopende posten 
Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen. 

Passiva 

Langlopende schulden 
De leningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met gedane
aflossingen. Het betreft schulden met een looptijd langer dan één jaar.

Kortlopende schulden 
De kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Deze
verplichtingen omvatten de binnen één jaar vallende schulden.
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8.3 Grondslagen voor bepaling van het resultaat 

Diensten  
Baten uit het verlenen van diensten worden in het overzicht met baten en lasten verwerkt
wanneer het bedrag van de baten op betrouwbare wijze kan worden bepaald, de inning van
de te ontvangen vergoeding waarschijnlijk is, de mate waarin de dienstverlening op
balansdatum is verricht betrouwbaar kan worden bepaald en de reeds gemaakte kosten en
de kosten die (mogelijk) nog moeten worden gemaakt om de dienstverlening te voltooien op
betrouwbare wijze kunnen worden bepaald.

Rentebaten/rentelasten 
De rentebaten betreffen de opbrengst uit deposito’s, rekening-courantovereenkomsten en
verstrekte leningen. De rentelasten bestaan uit rentelasten van langlopende geldleningen en
kort vreemd vermogen.

Personeelskosten  
Hieronder wordt verstaan het bruto bedrag van de uitbetaalde lonen aan werknemers,
vermeerderd met de sociale lasten, het werkgeversaandeel in de pensioenvoorziening en
overige personeelskosten (vervoer, opleiding, arbozorg enz.), verminderd met de van UWV
ontvangen uitkeringen op grond van de Ziektewet (ZW), de ontvangen WAO-uitkeringen (in
het kader van loon met betrekking tot doorbetalingsverplichtingen bij ziekte) en de niet af te
dragen loonheffing in het kader van de WVA.
De vakantierechten, verlofrechten en jubileumrechten worden, conform het Besluit begroting
en verantwoording provincies en gemeenten, vermeld als niet in de balans opgenomen
activa en verplichtingen. Bij onverhoopte ontbinding van de Gemeenschappelijke Regeling
zouden deze rechten ineens opeisbaar worden. Bij normale voortgang is hiervan geen
sprake. De vordering inzake LIV (laag inkomens voordeel) wordt vermeld als niet in de
balans blijkende rechten. 

Pensioenen 
Uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te verwerken pensioenlast gelijk is aan de over
die periode aan het pensioenfonds verschuldigde pensioenpremies. Voor zover de
verschuldigde premies op balansdatum nog niet zijn voldaan, wordt hiervoor een verplichting
opgenomen. Als de op balansdatum reeds betaalde premies de verschuldigde premies
overtreffen, wordt een overlopende actiefpost opgenomen voor zover sprake zal zijn van
terugbetaling door het fonds of van verrekening met in de toekomst verschuldigde premies.
De van toepassing zijnde pensioenregelingen zijn:

- ABP (Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds)
- PWRI (stichting Pensioenfonds Werk en (re-)Integratie)

Gemeentelijke subsidie/bijdragen 
Deze post omvat de bijdrage, zoals bedoeld in artikel 8 van de Wet Sociale werkvoorziening.
Deze wordt door de gemeenten bij voorschot toegekend op basis van de verwachte, door
SOWECO te realiseren, aantallen binnen de taakstelling aan de gemeenten. Tevens worden
bijdragen ontvangen van niet-deelnemende gemeenten voor zover het bij GR SOWECO
werkzame inwoners betreft.
Aan het einde van het jaar vindt er een verrekening plaats op basis van de daadwerkelijk
gerealiseerde arbeidsjaren. De deelnemende gemeenten hebben aanvullend het
geaccordeerde begrotingstekort ex ante gefinancierd.

Belastingen 
De SOWECO-groep is een fiscale eenheid ten aanzien van de BTW.
GR SOWECO is op basis van haar SW-activiteiten vrijgesteld van vennootschapsbelasting.
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8.4 Verantwoording WNT 

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en
semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de
volgende op SOWECO van toepassing zijnde regelgeving inzake het algemene WNT-
maximum Het bezoldigingsmaximum in 2017 voor SOWECO is € 181.000. Het weergegeven
individuele WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen
tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het
dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte.

Bezoldiging topfunctionarissen 

Leidinggevende topfunctionarissen 

Niet van toepassing

Toezichthoudende topfunctionarissen 

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan 
topfunctionarissen  
In 2017 zijn geen ontslaguitkeringen betaald aan topfunctionarissen die op grond van de
WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WNT vermeld zijn of
hadden moeten worden.

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT 
In 2017 zijn geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de
WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WNT vermeld zijn of
hadden moeten worden.

 x € 1 Dhr. F.J. Cornelissen

Dhr. Drs. G.J. Binnenmars

Mw. J.H. van den Dolder-Soeten

Mw. F.R.B.M. Slagers-Bekhuis

Dhr. B. D. Tijhof

Dhr. R. de Witte 

Gegevens functie Voorzitter AB/DB (per) Lid AB/DB

Duur dienstverband in 2017 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Individueel WNT-maximum 2017 27.150 18.100

Bezoldiging nihil nihil

-/- Onverschuldigd betaald bedrag - -

Totaal bezoldiging 2017 nihil nihil

Motivering bij overschrijding niet van toepassing niet van toepassing

NORMERING TOPINKOMENS 2017
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8.5. Toelichting op de balansposten

1 Materiële vaste activa

De materiele vaste activa bestaat uit de volgende onderdelen:

Boekwaarde per Boekwaarde per

31-12-2017 31-12-2016

x € 1.000 x € 1.000

Investeringen met een economisch nut 5.353  5.739  

Totaal 5.353  5.739  

Investeringen met een economisch nut

De investeringen kunnen als volgt worden onderverdeeld:

Gebouwen en Installaties** Totaal

terreinen

x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000

Stand per 1 januari 2017

Aanschafprijs 15.071  3.818   18.889   

Cumulatieve afschrijvingen 10.348  2.801   13.149   

Boekwaarde 1 januari 2017 4.723  1.017   5.739   

Mutaties in de boekwaarde

Bij: Investeringen 146  12   157   

Af: Desinvesteringen -  -  -  

Bij: Afschrijving desinvestering 10  -  10   

Af: Afschrijving 430  123   553   

Saldo 275-  111-   386-   

Stand per 31 december 2017

Aanschafprijs 15.217  3.829   19.046   

Cumulatieve afschrijvingen 10.769  2.924   13.693   

Boekwaarde 31 december 2017 4.448  905   5.353   

In 2017 is de zonwering aangepast aan het pand (50K). Daarnaast zijn er 2 laadpalen geplaatst (10K).

Tevens hebben er enkele interne verbouwingen plaatsgevonden en is het dak van de fietsvoorziening vervangen (86K).

De werkelijke investeringen overschrijden niet de begrote investeringen voor het jaar 2017.
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2 Financiële vaste activa

Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2017 wordt in het hierna opgenomen overzicht weergegeven:

Boekwaarde Boekwaarde

31-12-2017 31-12-2016

x € 1.000 x € 1.000

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen 1.134  1.134  

Leningen aan deelnemingen 1.134  1.134  

Overige langlopende leningen 67  51  

2.337  2.320  

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

Soweco GR te Almelo staat aan het hoofd van de Groep en heeft de volgende kapitaalbelangen:

De kapitaalverstrekking betreft het aandelenkapitaal, zijnde de verkrijgingsprijs.

Naam Vestigingsplaats Aandeel in geplaatst kapitaal %

Soweco NV Almelo 100%

Leningen aan deelnemingen

31-12-2017 31-12-2016

x € 1.000 x € 1.000

Boekwaarde per 1 januari 1.134  1.134  

Af: Aflossingen -  -  

Bij: Verstrekkingen -  -  

Boekwaarde per 31 december 1.134  1.134  

Dit betreft een achtergestelde lening aan SOWECO NV voor onbepaalde tijd, zonder rente- en aflossingsverplichtingen.

Overige langlopende leningen

31-12-2017 31-12-2016

x € 1.000 x € 1.000

Boekwaarde per 1 januari 51  72  

Af: Aflossingen 70  77  

Bij: Leningen personeel 86  56  

Boekwaarde per 31 december 67  51  

Dit betreffen verstrekte leningen aan personeel inzake het fietsproject, conform fiscale regelingen.

Hierop wordt geen rente in rekening gebracht.
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3 Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

Boekwaarde Boekwaarde

31-12-2017 31-12-2016

x € 1.000 x € 1.000

Vorderingen op openbare lichamen 1.073  655  

400  1.700  

1.473  2.355  

Vorderingen op openbare lichamen

Gemeentelijke bijdragen nto subsidie AJ 2017 879  493  

101  154  

92  8  

1.073  655  

De post overige vorderingen betreft de nog te ontvangen dividendbelasting 2016 ad 92K. Bedrag is in januari 2018 ontvangen.

Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Schatkistbankieren 400  1.700  

400  1.700  

In het kader van de "wet financiering decentrale overheden (FIDO) "zijn lagere overheidsorganen verplicht overtollige liquide 

middelen bij het Rijk te deponeren. In onderstaande tabel is dit voor 2017 verder gespecificeerd.

Overige vorderingen

Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter 

dan één jaar

Nog te ontvangen bijdrage Larcom

Verslagjaar

(1) Drempelbedrag 355

Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4

(2)

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 

's Rijks schatkist aangehouden 

middelen

190  192  246  260  

(3a) = (1) > (2) Ruimte onder het drempelbedrag 165  163  109  95  

(3b) = (2) > (1) Overschrijding van het drempelbedrag -  -  -  -  

Verslagjaar

(4a) Begrotingstotaal verslagjaar 47.327  

(4b)
Het deel van het begrotingstotaal dat 

kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen
47.327  

(4c)
Het deel van het begrotingstotaal dat 

de € 500 miljoen te boven gaat
-  

(1) = (4b)*0,0075 + 

(4c)*0,002 met een 

minimum van 

€250.000

Drempelbedrag 355

Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4

(5a)

Som van de per dag buiten 's Rijks 

schatkist aangehouden middelen 

(negatieve bedragen tellen als nihil)

17.058  17.510  22.660  23.947  

(5b) Dagen in het kwartaal 90 91 92 92

(2) - (5a) / (5b)

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's 

Rijks schatkist aangehouden 

middelen

190  192  246  260  

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)

(1) Berekening drempelbedrag

(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen
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4 Liquide middelen

31-12-2017 31-12-2016

x € 1.000 x € 1.000

3.035  380  

3.035  380  

De banksaldi staan alle ter vrije beschikking van de organisatie.

5 Eigen vermogen

Alg. reserve Bestemmings Boekwaarde Boekwaarde

Gem. Bijdragen reserve 31-12-2017 31-12-2016

x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000

Stand per 1 januari 2017 1.940  -   1.940  1.947  

Bestemming resultaat -  -  -  

Onttrekkingen/dividend -  -   -  6-  

Dotaties 5  5  -  

Resultaat boekjaar -  -  -  -  

Stand per 31 december 2017 1.945  -  1.945  1.940  

Hieronder worden deze posten nader gespecificeerd.

Het eigen vermogen bestaat uit:

Reserves, bestaande uit:

* Algemene reserves, gevormd uit de gemeentelijke bijdragen, met een algemene bestemming in het kader van de sociale

 werkvoorziening, alsmede ingehouden winsten.

* Bestemmingsreserves, gevormd uit de resultaten van voorgaande jaren. De bestemming vindt plaats conform de voorschriften in het

belang van de uitvoering van de sociale werkvoorziening. Deze reserves dienen binnen de afgesproken termijn overeenkomstig die

bestemming feitelijk te worden besteed. De onttrekkingen aan de bestemmingsreserves komen ten gunste van het overzicht van baten

en lasten.

6 Vaste schulden met een rentetypische looptijd van een jaar of langer

De onderverdeling van de in de balans opgenomen vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar is als volgt:

Boekwaarde Boekwaarde

31-12-2017 31-12-2016

x € 1.000 x € 1.000

Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiele instellingen

Boekwaarde per 1 januari 2017 3.043  3.552  

Bij: vermeerderingen

Af: aflossingen 508  508  

Boekwaarde per 31 december 2017 2.535  3.043  

De betaalde rentelast in 2017 bedroeg 185K. De aflossing voor 2018 bedraagt 508K.

2 leningen zijn binnen 5 jaar afgelost (900K), 1 lening binnen 10 jaar (875K) en 1 binnen 20 jaar (760K).

Banksaldi
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7 Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan een jaar

Boekwaarde Boekwaarde

31-12-2017 31-12-2016

x € 1.000 x € 1.000

6.153  3.992  

6.153  3.992  

Overige schulden

Te betalen overige belastingen en premies sociale verzekeringen 1.143  946  

Te betalen rente 65  73  

Rekening courant SOWECO NV * 4.903  2.526  

Verlof sluimeraars 2  39  

Gemeentelijke bijdragen 39  408  

6.153  3.992  

Kortlopende schulden hebben allen een looptijd niet langer dan 1 jaar.

* De rente op de rekening courant met SOWECO NV wordt berekend op basis van

het gemiddelde rente % van de langlopende leningen (zie 12 rentebaten en -lasten).

8 Overlopende passiva

Boekwaarde Boekwaarde

31-12-2017 31-12-2016

x € 1.000 x € 1.000

1.565  1.818  

1.565  1.818  

Vooruitontvangen amendement Bussemaker 17  17  

Loonkostensubsidie gemeente Almelo 904  1.015  

Frictiekosten 635  764  

Premie ongevallen verzekering 5  23  

Nog te betalen nettoloon 5  -  

1.565  1.818  

Afkoop loonkostensubsidie gemeente Almelo

Stand per 1 januari 2017 1.015  

Vrijval in 2017 110  

Stand per 31 december 2017 904  

Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende 

begrotingsjaren komen

Overige schulden

Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen
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Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Vakantie- en verlofverplichtingen

De opgebouwde vakantiedagen en verlofrechten zijn per 31 december 2017 ca € 1,0 miljoen.

Dit saldo was per 31 december 2016 ca. € 1,4 miljoen.

De verplichting wegens opgebouwd vakantiegeld is per 31 december 2017 ca € 1,2 miljoen

Dit saldo was per 31 december 2016 ca. € 1,3 miljoen.

Jubileumverplichtingen

De opgebouwde jubileumrechten per 31 december 2017 zijn € 320.000.

Dit saldo was per 31 december 2016 ca. €  313.000.

Compensabel stelsel BNG

SiSa 2011

Niet uit de balans blijkend recht

Lage-inkomensvoordeel (LIV)

Het lage-inkomensvoordeel, een tegemoetkoming voor werkgevers op grond van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl),

is over 2017 geraamd op ca. € 0,4 miljoen. Het LIV is een tegemoetkoming in de loonkosten van werknemers met een

laag loon en geldt met ingang van 1 januari 2017.

Gedurende boekjaar 2014 is gebleken dat er een omissie in de verantwoording van de SiSa over 2011 is geweest. 

De in de GR deelnemende gemeenten zijn, voor zover betrokken, begonnen met een bezwaar- en beroepsprocedure tegen 

de besluitvorming van het Ministerie van Sociale Zaken (ten tijde van de verantwoording het Ministerie van Binnenlandse 

Zaken).

Soweco GR en haar dochterondernemingen hebben een compensabel stelsel voor alle binnen SOWECO aangehouden 

banksaldi bij de Bank Nederlandse Gemeenten. Dit compensabel stelsel houdt in dat alle debet en credit saldi van de 

bankrekeningen met elkaar verrekend kunnen worden. Uit dien hoofde zijn Soweco GR met haar dochterondernemingen, elk 

afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden aan de Bank Nederlandse Gemeenten.

Jaarstukken SOWECO GR 2017 BBV Almelo Pagina 45 van 57



8.6. Toelichting op de staat van baten en lasten

9 Personeelskosten
2017 Begr. 2017 2016

x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000

SW Personeel

Bruto loon 28.248  28.820  29.733  

Sociale lasten 5.029  5.135  5.276  

pensioenlasten 2.581  2.646  2.662  

ov. pers. kosten 1.338  1.126  1.453  

Totaal 37.197  37.728  39.124  

Gemiddeld aantal FTE 1195,00 1165,70 1264,00

Gemiddelde personeelskosten per FTE 31,127  32,365  30,953  

Niet SW Personeel

Bruto loon 1.678  1.648  1.672  

Sociale lasten 227  216  223  

pensioenlasten 223  212  197  

ov. pers. kosten 110-  110-  180-  

Totaal 2.018  1.966  1.913  

Gemiddeld aantal FTE 32,18 33,00 33,77

Gemiddelde personeelskosten per FTE 62,704  59,578  56,642  

Stijging van de gemiddelde personeelskosten komt door de invoering van het IKB. In 2017 is in totaal 230K aan lasten verantwoord.

Per FTE is dit 7K.

10 Afschrijvingen op materiële vaste activa
2017 Begr. 2017 2016

x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000

De afschrijvingskosten bedragen 531  561 552

531  561  552  

11 Overige bedrijfskosten

2017 Begr. 2017 2016

x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000

Kosten externe dienstverlening 1  -  3  

Kosten ondernemingsraad -  -  1  

Personeelskrant 14  20  14  

Overige bedrijfskosten 26  18  21  

40  38  39  

Het betreft hier uitsluitend afschrijvingskosten gebouwen, terreinen en installaties. Alle andere activa zijn in SOWECO NV 

ondergebracht en verantwoord. Zie ook vaste activa.
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12 Rentelasten

2017 Begr. 2017 2016

x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000

Rentelasten
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten -  0  

Af: Rentelasten en soortgelijke kosten 187  202  138  

187  202  138  

Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente leningen o/g 76  91  59  

De door SOWECO GR aan SOWECO NV per saldo in rekening 111  111  79  

gebrachte rente

187  202  138  

13 Ontvangen subsidie gemeenten

2017 Begr. 2017 2016

x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000

Betreft voor 2017 1194,84 AJ x een bedrag van € 25.240 per AJ 30.157  29.852  32.164  

30.157  29.852  32.164  

14 Bijdrage Gemeenten/Larcom

2017 Begr. 2017 2016

x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000

Larcom 857 857 819

Hellendoorn 224 284 201

Totaal 1.081 1.141 1.020

Voor de ingezetenen van de voormalige gemeente Den Ham, die nu onder Twenterand en Hellendoorn

vallen, is een regeling getroffen dat zij in de exploitatie van SOWECO opgenomen worden, echter

het exploitatietekort wordt aangevuld door de gemeenten c.q. Larcom. Een en ander afhankelijk 

van de afspraken die daarover zijn gemaakt.

15 Gemeentelijke bijdrage

2017 Begr. 2017 2016

x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000

4.989  4.989  3.736  

4.989  4.989  3.736  

Dit betreft de gemeentelijke bijdrage in het tekort van de GR omdat besloten is dat de GR altijd een resultaat van nihil realiseert.

De bijdrage bedraagt voor 2017 € 4.681 per AJ.
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16 Bijdrage SOWECO NV

2017 Begr. 2017 2016

x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000

Personeelskosten ambtelijk GR 2.018  1.966  1.913  

Huisvestingskosten GR 758  801  723  

Bijdrage subsidietekort 970  1.746  2.204  

Totaal bijdragen SOWECO NV 3.746  4.513  4.840  

Samenstelling Bijdrage subsidietekort

Personeelskosten SW 37.197  37.728  39.124  

Ontvangen subsidie gemeenten SW 30.157-  29.852-  32.164-  

Ontvangen Larcom 1.081-  1.141-  1.020-  

Gemeentelijke bijdrage 4.989-  4.989-  3.736-  

Totaal bijdrage subsidietekort 970  1.746  2.204  
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Rechtmatigheidsverantwoording van het resultaat 2017 
De totale werkelijke lasten van GR SOWECO bedragen € 39.973.000 versus € 40.592.000 
begroot. Hierdoor is geen sprake van een begrotingsoverschrijding en daarmee geen sprake
van een begrotingsonrechtmatigheid.

Voorstel tot bestemming van het resultaat 2017 
Het gerealiseerde resultaat bedraagt nihil.
Dientengevolge is besluitvorming omtrent bestemming van resultaat over 2017 niet relevant.

Vaststelling en goedkeuring 
Aldus goedgekeurd en vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van GR
SOWECO d.d. 19 april 2017.

Voorzitter GR SOWECO Algemeen Directeur SOWECO NV

F.J. Cornelissen R.J.M. van Broekhoven
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OVERIGE GEGEVENS 
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9. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
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BIJLAGEN 
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A. Normenkader 

Per 1 januari 2004 dient de accountant op grond van artikel 213 van de gemeentewet, naast
een getrouwheidsonderzoek ten aanzien van de jaarrekening, een rechtmatigheids-
onderzoek uit te voeren, naar de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en
balansmutaties.

Naast genoemde onderzoeken heeft SOWECO rekening te houden met meerdere wetten in
formele zin. Deze zijn van buitenaf opgelegd en daarom niet beïnvloedbaar door het
Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur, de Raad van Commissarissen of de Directie, noch
enige ander persoon of orgaan welke direct of indirect bij GR SOWECO is betrokken. Deze
wetten vallen automatisch onder het normenkader waarbinnen SOWECO opereert.
Onderstaand worden de belangrijkste genoemd:

 Grondwet
 Burgerlijk Wetboek
 Gemeentewet
 Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)
 Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)
 Participatiewet en de daarbij horende regelingen/protocollen
 Besluit begroting en verantwoording (Bbv)
 Besluti accountantscontrole decentrale overheden (Bado)
 Wet Financiering decentrale overheden (Fido) en aanverwante regelingen (Ruddo)
 Wet Normering Topinkomens (WNT)
 CAR-UWO en CAO Sociale Werkvoorziening
 Sociale wetgeving in brede zin inclusief coordinatiewet Sociale Verzekeringen
 Fiscale wetgeving in brede zin
 Wet markt en overheid
 Nationale aanbestedingswet
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B. Personele samenstelling per 31 december 2017 

Algemeen Bestuur 

Het Algemeen Bestuur van GR SOWECO is als volgt samengesteld:

F.J. Cornelissen  Gemeente Almelo (voorzitter) 
A.L. Langius  Gemeente Almelo 
Mw. J.H. van den Dolder-Soeten Gemeente Hellendoorn 
J.J. Beintema  Gemeente Hellendoorn 
B. D. Tijhof Gemeente Rijssen-Holten 
B. Beens Gemeente Rijssen-Holten 
R. de Witte  Gemeente Tubbergen 
T. Vleerbos Gemeente Tubbergen 
Drs. G.J. Binnenmars   Gemeente Twenterand 
M. van Abbema Gemeente Twenterand 
F.R.B.M. Slagers-Bekhuis Gemeente Wierden 
Mw. D. Span – Kiekebeld Gemeente Wierden 

Dagelijks Bestuur 

Het Dagelijks Bestuur van GR SOWECO is als volgt samengesteld:

F.J. Cornelissen Gemeente Almelo (voorzitter)
Mw. J.H. van den Dolder-Soeten Gemeente Hellendoorn
B. D. Tijhof Gemeente Rijssen-Holten
R. de Witte Gemeente Tubbergen
Drs. G.J. Binnenmars Gemeente Twenterand
F.R.B.M. Slagers-Bekhuis Gemeente Wierden 

Ondernemingsraad 

De Ondernemingsraad is als volgt samengesteld:

Naam OR-lid werkgroepen en aandachtsgebieden 

Eric Kuipers (voorzitter OR) Strategie en Beleid, contacten met
portefeuillehouders en raadsleden,  RvC,
vakbonden, Twents OR-overleg, personeel,
organisatie en communicatie

Frank ter Hedde (2e voorzitter OR) Strategie en Beleid, contacten met
portefeuillehouders en raadsleden, RvC,
personeel, organisatie en klankbordgroep

Miriam Doeschot Strategie en Beleid, personeel en
organisatie

Bianca Hofmeijer Financiën, fuwa en personeel
Gertjan ten Hove Communicatie, contacten met cliëntenraden

en klankbordgroep
Willem Hofman ARBO-zaken, focusgroep en contacten met

vakbonden
Willem Hartman Financiën, fuwa en focusgroep
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Henk Vorkink ARBO-zaken en focusgroep
Mark Lozeman Contacten met cliëntenraden en het  Twents

OR-overleg
Jos Westerink Toegevoegd ambtelijk secretaris
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C. Verantwoordingsinformatie 
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