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Geacht college, 

Hierbij bieden wij u (in tweevoud) aan het jaarbeeld 2011 en de ontwerpjaarrekening 2011 (incl. 
het accountantsverslag), alsmede de aanbiedingsnota's aan het algemeen bestuur. Het jaarver
slag 2011 van WVS-groep is online te raadplegen via www.wvsgroep.nl. 

Wi j verzoeken u de ontwerpjaarstukken mede ter kennis te brengen van uw gemeenteraad. 

De bovengenoemde stukken zullen worden behandeld in de vergadering van het algemeen be
stuur van WVS-groep. Tot 29 juni a.s. bestaat de mogelijkheid een reactie te geven op de toege
zonden stukken. 

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben ingelicht. 

Hoogachtend, 

het dagelijks bestuur van WVS-groep, 

de secretaris, y\" de voorzitter, 

L 
P ,F . J .M. Havermans ^"urs. JkL.J. van Hal. 

'i 
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Onderwerp: voorstel tot vaststelling van het 
sociaal jaarverslag 2011 

No . 3 -2012 
Dos. 1/27 B 

Aan het algemeen bestuur. 

Bijgaand treft u aan het jaarbeeld 2011 van WVS-groep. Dit jaarbeeld geeft een impressie van enkele belang
rijke momenten en gebeurtenissen voor WVS-groep in het jaar 2011. Het sociaal jaarverslag 2011 is voor u 
digitaal te bekijken op www.wvsgroep.nl. De digitale verschijning van het jaarverslag heeft enerzijds te ma
ken met het toenemende gebruik van digitale hulpmiddelen bij de onderlinge communicatie en anderzijds 
met een stuk kostenbesparing. 

In het sociaal jaarverslag treft u een beschrijving aan van de belangrijkste ontwikkelingen en gebeurtenissen 
bij de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening en aanverwante regelingen door WVS-groep in het 
jaar 2011. Het thema van het jaarverslag 2011 is 'Sterk door werk'. In 2011 is verder uitvoering gegeven aan 
het beleidsplan 'Onderweg naar morgen' waarbij WVS-groep bouwt aan een plattere en efficiëntere organi
satie. In 2011 zijn de 3 divisies omgebouwd tot één werkbedrijf en vanaf 2009 zijn al meer dan 20 indirecte 
(reguliere) functies niet meer ingevuld. Ondanks de forse rijksbezuinigingen en de economische tegenwind 
zijn we er in 2011 in geslaagd aan onze doelgroep passend werk te bieden en mensen in hun arbeidsmoge
lijkheden zo goed mogelijk te ontwikkelen. Wi j willen ons blijven ontwikkelen tot een belangrijke partner 
voor gemeenten en U W V voor het slagvaardig begeleiden en ontwikkelen van mensen met een grote afstand 
tot de arbeidsmarkt naar zo regulier mogelijk werk. Daar zit met name onze kracht en deskundigheid. Het 
thema van 2011 'Sterk door werk' sluit ons inziens hier uitstekend op aan. 

Wi j wensen u veel plezier bij het lezen van het sociaal jaarverslag 2011. 

Wi j stellen u voor het sociaal jaarverslag 2011 vast te stellen, overeenkomstig het bijgevoegde concept
besluit. 

Roosendaal, 26 maart 2012. 

Het dagelijks bestuur van WVS-groep, 

/ de voorzitter, de secretaris, 

P'FJ , F . J :M. Havermans 

/ 
• 
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Het algemeen bestuur van WVS-groep; 

gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 26 maart 2012, no. 3 - 2012; 

gelet op de gemeenschappelijke regeling WVS-groep; 

b e s l u i t : 

het sociaal jaarverslag 2011 vast te stellen, overeenkomstig de gewaarmerkte bijlage. 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van WVS-groep op 

De secretaris, De voorzitter, 

P .F . J .M. Havermans drs. J .L . J . van Hal . 
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Onderwerp: voorstel tot vaststelling van de 
jaarrekening 2011 

N o . 4 - 2 0 1 2 
Dos. 3/49 A 

Aan het algemeen bestuur. 

Bijgaand bieden wij u aan de ontwerpjaarrekening 2011 van WVS-groep. De jaarrekening 2011 is door de 
accountant (Deloitte Accountants B V ) gecontroleerd. De controleverklaring is opgenomen in de jaarreke
ning. Het accountantsverslag is voor u ter kennisneming bijgevoegd. De accountant heeft ten aanzien van de 
jaarrekening 2011 een ongeclausuleerde goedkeurende verklaring afgegeven. 

De jaarrekening 2011 sluit met een nadelig exploitatieresultaat van € 2.494.000,- (2010: € 308.000,- posi
tief). Het totale resultaat van WVS-groep komt tot stand uit drie hoofdactiviteiten, te weten het subsidieresul
taat, het operationeel resultaat en de bijzondere baten en lasten. 

Het subsidieresultaat (de rijkssubsidie Wsw minus de personeelskosten Wsw) was in 2011 € 3.287.000,--
meer nadelig dan begroot. In vergelijking met 2010 is het negatieve subsidieresultaat met € 4.084.000,- toe
genomen. Er is geen verschil met de begroting. Het nadelige subsidieresultaat wordt volledig veroorzaakt 
door de rijksbezuiniging op de Wsw (rijksbijdrage) met € 1.321,56 per SE ten opzichte van 2010. 

Het operationeel resultaat is 15 % hoger dan in 2010. Tegenvallende resultaten bij de divisie W V S @ W o r k , 
die werden veroorzaakt doordat veel gedetacheerde medewerkers als gevolg van de economische crisis 'te
rug kwamen' bij WVS-groep, werden meer dan gecompenseerd door betere resultaten bij de divisie W V S 
Industrie en de divisie W V S Diensten. 

In 2011 werden door WVS-groep in opdracht van de deelnemende gemeenten in totaal 2438,49 SE's (Stan
daar Eenheden SW) gerealiseerd. In 2011 kwam de Wsw-taakstelling van zeven van de negen deelnemende 
gemeenten nagenoeg exact op de rijkstaakstelling uit. Twee gemeenten (Etten-Leur en Moerdijk) realiseer
den een (geringe) overrealisatie. De hiermee verband houdende extra (loon)kosten zi jn, conform de eerder in 
het algemeen bestuur gemaakte afspraken, door de betreffende gemeenten aan WVS-groep vergoed. 

In verband met de verkoop van Accessio Reïntegratiediensten B V is in de jaarrekening 2011 geen resultaat 
opgenomen van de aandeelhouder Propeople Holding B V . Het resultaat van Propeople Holding B V bedraagt 
een verlies van € 741.000. Dit verlies wordt veroorzaakt door het verlies van Accessio in 2011 en de afwaar
dering van de aandelen van Accessio. Het eigen vermogen bedraagt per 31 december 2011 € 356.000 nega
tief. Met de opbrengst van de verkoop van de aandelen kan de lening aan WVS-groep met € 338.000 worden 
afgelost. Het restant van de lening bedraagt dan € 771.000. Dit is gelijk aan het vreemd vermogen van Pro
people Holding B V . 

B i j de start van het jaar 2011 werd, ten gevolge van de zeer forse rijksbezuiniging op de rijkssubsidie Wsw, 
verwacht dat de exploitatie in 2011 zou uitkomen op een verlies van ruim € 4,1 miljoen. Ondanks de slechte 
economische omstandigheden is WVS-groep er in geslaagd het jaar 2011 af te sluiten met een tekort van 
€ 2.494.000, hetgeen ruim € 1,6 miljoen beter is dan de aanname in het budget 2011. De inkomsten uit Indu
strie, Groen, Schoonmaak en Post namen, mede dankzij een efficiënte commercië le aanpak, (fors) toe. De 
inkomsten uit Individuele Detachering liepen terug met name als gevolg van de bezuinigingen in de non
profit sector en banenkrimp bij reguliere werkgevers. In 2011 wist WVS-groep haar operationeel resultaat 
(inclusief bijzondere baten en lasten) met € 1,3 miljoen te verbeteren ten opzichte van het voorgaande jaar 
(€ 6,7 miljoen in 2010, € 8,0 miljoen in 2011). Naast de vorengenoemde ontwikkelingen gaat WVS-groep 
door met een transitie waarbij steeds meer de focus op mensontwikkeling komt te liggen om de doorstroom 
naar reguliere werkgevers nog verder te verbeteren. 

Ingeschreven bij KvK Breda: 2 0 1 6 0 8 0 3 



Hieronder treft u een overzicht aan van de ontwikkeling van het operationeel resultaat van WVS-groep, af
gezet tegen de (negatieve) ontwikkeling in het subsidieresultaat (waarop uw gemeente en WVS-groep helaas 
geen invloed hebben). 

( x € 1.000) 2009 2010 2011 

Operationeel resultaat (incl. bijzondere €6.071 €6.764 €8.046 
baten en lasten) * 

Subsidieresultaat* - € 5.688 -€6 .456 -€10 .540 

Totaal resultaat WVS-groep € 383 € 308 - € 2.494. 

Voor een uitgebreide toelichting op de cijfers verw ijzen wij u kortheidshalve naar de bijgevoegde jaarreke
ning 2011. 

Wi j stellen u voor van het nadelige resultaat van € 2.494.000,- ten laste te brengen van de algemene reserve. 
Het weerstandsvermogen van WVS-groep bedraagt (na aftrek van het verlies over 2011) nog € 4,6 miljoen. 

Wi j stellen u voor: 

1. de ontwerpjaarrekening 2011 vast te stellen, overeenkomstig het bijgevoegde ontwerpbesluit; 

2. het nadelige exploitatieresultaat ad € 2.494.000,-- ten laste te brengen van de algemene reserve. 

Roosendaal, 16 april 2012. 

Het dagelijks bestuur/van WVS-groep, 

de s e c r e t a r i s , ^ / de vporzjt 

P . F . J . M . Havermans r s / J .L . J . van Hal . 

* Toelichting: 
Het subsidieresultaat wordt bepaald door de rijkssubsidie Wsw onder aftrek van de personeelskosten van de 
SW-medewerkers (personeelskosten bestaan uit de loonkosten, inclusief sociale- en pensioenlasten, alsmede 
de overige personeelskosten). Het subsidieresultaat is vri jwel niet be-invloedbaar. 

Dit in tegenstelling tot het operationeel resultaat. Dit is het resultaat van de bedrijfsvoering. Dit zijn de door 
WVS-groep gegenereerde opbrengsten in de markt onder aftrek van de be-invloedbare kosten aan stafperso
neel, directe (omzet)kosten en alle andere kosten. Op basis van dit resultaat kan de bedrijfsvoering van 
WVS-groep beoordeeld worden. 
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Het algemeen bestuur van WVS-groep; 

gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 16 april 2012, no. 4 - 2012; 

gelet op de gemeenschappelijke regeling WVS-groep; 

b e s l u i t : 

1. de jaarrekening 2011 van WVS-groep vast te stellen, overeenkomstig de gewaarmerkte bijlage; 

2. het nadelige exploitatieresultaat ad € 2.494.000,- ten laste te brengen van de algemene reserve. 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van WVS-groep op 

De secretaris, De voorzitter, 

P . F . J . M . Havermans drs. J .L . J . van Hal . 

Ingeschreven bij KvK Breda: 2 0 1 6 0 8 0 3 
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WVS-Groep 
(Werkvoorzieningsschap West Noord-Brabant) 

Jaarstukken 2011 

Roosendaal, 29 maart 2012 

Jaarrekening 2011 

Voor identificatiedoeleinden. 
Behorend bij controleverklaring 
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W V S c n o i p 

Jaarverslag (BBV: programmaverantwoording) 

1. Inleiding 

W V S - G r o e p is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) voor de gemeenten 
Bergen op Zoom, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert. Als 
vergoeding voor de uitvoering van deze wet krijgen de gemeenten een rijkssubsidie per standaardeenheid (SE), die voor 
2011 € 25.758,44 bedroeg. W V S - G r o e p heeft voor 2011 van de deelnemende gemeenten de volledige taakstelling van 
het ministerie doorgeschoven gekregen. Daarnaast is er nog een rijksbijdrage ontvangen uit andere gemeenten van 
medewerkers die bij WVS-groep in dienst zijn maar in een andere gemeente woonachtig zijn (peildatum 31 december 
2009). Hiertegenover staat dat voor SW-medewerkers woonachtig in een deelnemende gemeente maar werkzaam bij een 
ander SW-bedrijf de rijksbijdrage aan dat andere SW-bedrijf moet worden overgedragen. De totale gecorrigeerde 
taakstelling voor 2011 voor WVS-g roep komt hiermee uit op 2.435,40 S E . Rekening houdend met de taakstelling per 
gemeente is de onderschrijding bij zes gemeenten in totaliteit 0,54 S E . Bij drie gemeenten werd een overschrijding 
gerealiseerd van totaal 3,63 S E . 

De gemeente Moerdijk heeft hiervan 1,47 S E voor haar rekening genomen. 

Uitruil van taakstelling. In de W s w is de mogelijkheid aanwezig om taakstelling tussen gemeenten onderling uit te ruilen. 
In 2011 heeft de gemeente Den Bosch 5,0 S.E. 's uitgeruild. Namelijk met de gemeente Moerdijk 4,0 S.E. ' s en met de 
gemeente Woensdrecht 1,0 S . E . 

Taakstell ing in dienst Realisatie over- en 
per bij ander gecorrigeerde W V S - onder-

SW-bedrijf taakstelling WVS- groep 
gemeente groep schrijding 

Bergen op Zoom 501,60 2,00 499,60 499,54 -0,06 
Etten-Leur 271,22 9,45 261,77 264,10 2,33 
Halderberge 244,79 1,00 243,79 243,68 -0,11 
Moerdijk ( incl . uitruil) 134,91 4,89 130,02 131,17 1,15 
Roosendaal 657,81 2,20 655,61 655,76 0,15 
Rucphen 304,75 1,53 303,22 303,19 -0,03 
Steenbergen 118,47 1,00 117,47 117,15 -0,32 
Woensdrecht (incl. uitruil) 101,85 0,00 101,85 101,84 -0,01 
Zundert 97,95 4,50 93,45 93,44 -0,01 
Ontvangen overige gemeenten 28,62 28,62 28,62 0,00 
Totaal WVS-groep 2.461,97 26.57 2.435,40 2.438,49 3,09 

Vanaf 2008 wordt de rijksbijdrage rechtstreeks aan de gemeente betaald en de gemeente betaalt de rijksbijdrage door 
aan de uitvoeringsorganisatie. Vanaf 2008 wordt de taakstelling per gemeente bepaald. Over- en onder-schrijdingen van 
de taakstelling worden nu ook per gemeente bepaald. Daarnaast werd in 2011 een bijdrage van de deelnemende 
gemeenten ontvangen van € 467,62 per SW-medewerker. Naast de rijkssubsidie en de gemeentelijke bijdrage genereert 
W V S - G r o e p voor de WSW-ui tvoer ing opbrengsten van derden door levering van producten en diensten. 

W V S - G r o e p voerde tot 1 januari 2004 voor de hiervoor genoemde gemeenten ook de Wet Inschakeling Werkzoekenden 
(WIW) uit en voor een aantal gemeenten de In- en doorstroombanen / Langdurige Werklozenregel ing. Deze regelingen 
zijn per 1 januari 2004 vervangen door de Wet Werk en Bijstand (WWB). Hiervoor zijn afzonderlijke overeenkomsten 
(projecten) gesloten met diverse gemeenten, waarbij W V S ter dekking van de uitvoeringskosten een vergoeding krijgt voor 
de geleverde diensten. 

De laatste jaren worden projecten in opdracht van de deelnemende gemeenten uitgevoerd. Deze projecten hebben 
betrekking op arbeidsactivering van personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Ook betreft dit zogenaamde 
"voorschakel"- trajecten, waarbij SW-geïndiceerden, voordat zij een SW-dienstverband krijgen, reeds werkervaring binnen 
de S W op kunnen doen. Deze voorschakeltrajecten worden door de deelnemende gemeenten (of U W V ingeval van 
uitkeringsgerechtigden) gefinancierd. In 2011 zijn deze projecten uitgevoerd door Access io Reïntegratiediensten B.V. 
behorend tot de WVS-groep en Stichting West Brabant Werkt. 

Jaarrekening 2011 

Voor identificatiedoeleinden. 
Behorend bij controleverkiaring 
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w v s 
Exploitatieresultaat 

Het eindresultaat over 2011 bedraagt € 2.494.000 verlies (2010 : € 308.000 winst). Begroot was een 
resultaat van € 0. Het totaal resultaat wordt gerealiseerd door drie "hoofd" activiteiten, te weten: 

A. Het subsidieresultaat. Dit is de resultante van de ontvangen rijksbijdrage minus de totale personeelskosten 
verband houdend met het SW-personeel . 

B Het operationeel resultaat. De toegevoegde waarde gerealiseerd middels alle activiteiten van WVS-Groep , 
inclusief overige opbrengsten en gemeentelijke bijdragen onder aftrek van de personeelskosten van niet 
SW-personeel , afschrijvingen en rentekosten en overige bedrijfskosten. 

C De bijzondere lasten. Dit zijn kosten die bijzonder zijn in het kader van de bedrijfsvoering en verband 
houden met ex-werknemers van W V S - G r o e p of fiscale claims uit voorgaande boekjaren of noodzakelijk te 
treffen voorzieningen. Deze bijzondere lasten zijn, overeenkomstig de BBV-voorschri f ten gerubriceerd onder 
de posten waar ze naar hun aard thuis horen. 

De begroting 2011 is in het voorjaar 2010 opgesteld en medio 2010 vastgesteld door het bestuur. In het najaar van 
2010 zijn de bezuiniginsplannen van de regering bekend geworden en doorgevoerd. Door bezuinigingen op de 
rijksbijdrage voor de uitvoering van de wet Sociale werkvoorziening is er eind 2010 een aangepaste begroting 2011 
opgesteld uitkomende op een verlies van € 4.158.000. In de jaarrekening 2011 is de formeel in juli 2010 vast
gestelde begroting gehanteerd. 

Deze resultaten zijn als volgt (bedragen in € x 1.000 ): 

Werkelijk 2011 Begroot 2011 Werkelijk 2010 
a. Subsidieresultaat -€ 10.540 -€7 .253 -€6 .456 
b. Operationeel resultaat €8 .112 € 7 . 3 7 3 € 7 . 0 5 4 
c Incidentele baten en lasten - € 6 6 -€120 - € 2 9 0 

Totaal resultaat -€ 2.494 € 0 € 3 0 8 

Uit deze analyse blijkt dat het operationeel resultaat € 739.000 (+ 10 %) hoger is dan de begroting en € 1.058.000 (+ 15 
% ) hoger dan 2010. 

Het subsidieresultaat is € 3.287.000 meer nadelig dan begroot. In vergelijking met 2010 is het negatieve subsidieresultaat 
toegenomen met € 4.084.000. Ten opzichte van 2010 zijn de gemiddelde personeelskosten S W per F T E met 0,5 % 
gestegen. Er is geen verschil met de begroting. De verslechtering van het subsidieresultaat wordt volledig veroorzaakt 
door de daling van de rijksbijdrage met € 1.321,56 per S . E . ten opzichte van 2010. Het operationeel resultaat is 15 % 
hoger dan in 2010. Tegenvallende resultaten bij de Divisie @Work (door markt-omstandigheden kon de begrote omzet en 
toegevoegde waarde niet worden gerealiseerd) werden meer dan gecompenseerd door betere resultaten bij de Divisie 
Industrie en de Divisie Diensten. 

De incidentele baten en lasten 2011 bedragen € 66.000 verlies ( 2010 € 290.000 verlies) en bestaan uit: 

- pré VUT-verplichtingen 
- regeling einde dienstverband 
- boekverlies bedrijfsauto, incl. extra belasting 
- O B teruggave vervoer op maat 2006-2010 
- O B teruggave oninbare vorderingen 
- uitbetaling achterstallige W A O 

Totaal 

€ 89.030- verlies 
€ 102.000- verlies 
€ 39.271- verlies 
€ 168.321 winst 

4.243 winst 
€ 7.791- verlies 
€ 65.528- verlies 

3. Financiële positie 

Bij de beoordeling van de financiële positie wordt gekeken naar de omvang van de reserves, de omvang van de niet uit de 
balans blijkende verplichtingen die het karakter hebben van een (potentiële) verplichting, de risico's vermeld in de 
risicoparagraaf en de financieringsstructuur. 

De reserves dienen - voor zover ze niet zijn bestemd - als buffer voor financiële tegenvallers, zodat bij een negatief 
exploitatieresultaat de bijdragen van de deelnemende gemeenten niet direct dienen te worden verhoogd. Om een volledig 
beeld van de financiële positie van W V S - G r o e p te verkrijgen dient de omvang van het eigen vermogen mede in relatie tot 
de omvang van de niet uit de balans blijkende verplichtingen te worden bezien. 

:a iedoeleinden. 
ntroleverklaring 
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Ter verbetering van de financiële positie van WVS-groep heeft het algemeen bestuur besloten, dat de deelnemende 
gemeenten voor het boekjaar 2011 een financiële bijdrage leveren van € 467,62 per geplaatste SW-medewerker. De in 
het verleden afgesproken bandbreedte voor de totale reserves is door het algemeen bestuur losgelaten. Daarnaast heeft 
het algemeen bestuur in 2011 besloten de bestemmingsreserve toe te voegen aan de algemene reserve. Dit wordt in 
onderstaand overzicht weergegeven, (in € x 1.000 per ultimo jaar) 

2009 2010 2011 
Bestemde reserves € 2 . 9 1 7 € 2.926 € 0 
Onbestemde vrije reserves €4.261 € 4 . 1 9 4 €4.626 
Totaal reservepositie W V S - G r o e p €7 .178 € 7 . 1 2 0 € 4 626 
Minimaal weerstandsvermogen € 5 . 7 0 0 € 5 . 7 0 0 € 0 
Vrije ruimte € 1.478 € 1 . 4 2 0 € 4 626 

Daarnaast speelt ook de financieringsstructuur een belangrijke rol bij de beoordeling van de financiële positie. De 
financieringsstructuur geeft inzicht in de wijze waarop activa zijn gefinancierd. Een kengetal voor de beoordeling van de 
financieringsstructuur Is de verhouding tussen enerzijds de reserves en anderzijds de schulden. Daar de voorzieningen 
het karakter van een schuld hebben, worden ze onder de schulden meegenomen. De verhouding tussen reserves en 
schulden (kort en lang) bedroeg ultimo 2010 en 2011 achtereenvolgens 1 : 3 en 1 : 5. Dit betekent dat respectievelijk 74,8 
% en 83,3 % van de activa met schulden zijn gefinancierd. Een groot deel van deze schulden is rentedragend. De aan 
deze schulden verbonden rentelasten leggen een claim op de exploitatie (begroting). 

4. Besluit begroting en verantwoording 2004 

Met ingang van 1 januari 2004 is het Besluit comptabiliteitsvoorschriften 1995 (CV95) vervangen door het Besluit 
begroting en verantwoording 2004. Dit besluit geeft de inrichtingseisen waaraan de begroting, meerjarenraming, het 
jaarverslag en de jaarrekening van provincies, gemeenten en gemeenschappeli jke regelingen dienen te voldoen. Als 
gevolg van deze gewijzigde verslaggevingsvoorschriften is het niet langer toegestaan een aantal verplichtingen specifiek 
in de balans te voorzien. Voor WVS-g roep betekent dit met name dat de in de balans opgenomen verplichting voor te 
betalen vakantiegelden met ingang van 1 januari 2004 niet meer in de balans mag worden opgenomen. Dit betekent dat 
per 31 december 2010 een bedrag van € 2.926.000 was opgenomen als bestemmingsreserve. Door het algemeen 
bestuur is in 2011 besloten de bestemmingsreserve toe te voegen aan de algemene reserve. Hierdoor kan de 
reservepositie, zijnde het eigen vermogen van WVS-groep volledig worden aangewend ter dekking van (toekomstige) 
exploitatieverliezen. 

5. Weerstandsvermogen 

5.1. Algemeen 

Voor het verkrijgen van een getrouw beeld van de financiële positie ultimo 2011 is inzicht vereist in de risico's waarvoor in 
de jaarrekening 2011 geen voorzieningen zijn getroffen. Als risico's worden beschouwd alle redelijk voorzienbare risico's, 
die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot het balanstotaal c.q. het eigen vermogen en de omvang van de 
exploitatie c.q. het exploitatieresultaat. 

5.2. Fiscale risico's 

De recente onderzoeken door de belastingdienst in de afgelopen jaren hebben duidelijk gemaakt dat de belastingwetten in 
een aantal gevallen voor tweeërlei uitleg vatbaar zijn. Het is derhalve van belang regelmatig informatie uit te wisselen met 
de belastingadviseurs en er scherp op toe te zien dat alle fiscale regels goed worden toegepast. Desondanks bestaat het 
risico dat de belastingdienst na een boekenonderzoek concludeert dat bestaande wet- en regelgeving niet goed is 
toegepast met mogelijk belangrijke financiële gevolgen. Dit risico wordt laag ingeschat. 

5.3. Ondernemersrisico 

W V S - G r o e p opereert op de commerciële markt door producten en diensten aan derden te leveren. Hierdoor heeft de 
W V S - G r o e p te maken met het normale ondernemersrisico zoals het debiteuren- en voorraadrisico. Voor zover ze 
kwantificeerbaar zijn, is bij de waardering van de betrokken actiefposten hiermee rekening gehouden. Daarnaast wordt 
nog steeds garantierisico gelopen voor de gebouwen die de afgelopen 10 jaar door het bouwbedrijf van WVS-groep zijn 
neergezet. Het laatste pand is in 2002 gebouwd. Derhalve is dit risico nagenoeg opgeheven. 

Voor identificatiedoeieinden. 
Behorend bij controleverkiaring 
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6. Treasuryparagraaf 

In het kader van de wet FIDO (Financiering decentrale overheden) is een toelichting op het treasurybeleid vereist. In deze 
paragraaf wordt achtereenvolgens aandacht besteed aan de interne en externe ontwikkelingen die het treasurybeleid 
beïnvloeden, het risicobeheer, het kasgeldbeheer, de administratieve organisatie en de informatievoorziening over 
treasury. 

6.1. Interne en externe on tw ikke l ingen d ie het t reasurybele id beïnvloeden 

Uit het kasstroomoverzicht (zie pagina 15) blijkt dat de per saldo negatieve kasstroom uit operationele activiteiten, 
investeringsactiviteiten en uit financieringsactiviteiten voor 2011 lager is dan die voor 2010. Het rekeningcourant-krediet bij 
de B N G is in 2011 toegenomen met € 1.848.000. De extra aangetrokken kasgeldlening is bestemd voor aflossing van 
lange leningen en voor investeringen. De toename van het rekeningcourantkrediet wordt veroorzaakt door de negatieve 
kasstroom uit operationele activiteiten. 

6.2. R i s i c o b e h e e r 

Binnen het risicobeheer worden een viertal risico's onderscheiden: renterisico, kredietrisico, intern liquiditeitsbeheer en 
valutarisico. Gez ien de omvang van (mogelijke) risico's c.q. kosten en de verantwoording die hierover afgelegd moet 
worden, wordt hier alleen afzonderlijk aandacht besteed aan het renterisico. 

Per einde 2011 heeft W V S - G r o e p nog 5 langlopende leningen lopen met een restant schuld van € 7.276.000. De leningen 
hebben een vast rentepercentage gedurende de gehele looptijd van de lening. Derhalve wordt er over de leningen geen 
renterisico gelopen. Het gemiddeld rentepercentage voor deze leningen bedraagt 5,75 %. Over het rekening-courantsaldo 
wordt wel renterisico gelopen. Dit saldo is in de loop van 2011 toegenomen van € 3,6 miljoen ultimo 2010 naar € 5,3 
miljoen ultimo 2011. Daarnaast zijn de kasgeldleningen toegenomen me t€ 1,5 miljoen tot een totaal van € 5 miljoen. 

6.3. Admin is t ra t ieve organ isat ie van de t reasuryfunct ie 

De randvoorwaarden voor het treasurybeleid liggen vast in het Mandaatstatuut 2004 en in het Financierings- en 
beleggingsstatuut V W S Wes t Noord-Brabant (Treasurystatuut WVS-Groep) . Het laatste is op 17 december 2001 door het 
A lgemeen Bestuur vastgesteld en op 12 juli 2010 aangepast aan gewijzigde wetgeving. In het Treasurystatuut W V S -
Groep is de regelgeving van de Wet FIDO verwerkt. 

De organisatie rond de treasuryfunctie is gecentraliseerd. Vanuit het hoofdkantoor worden alle bankrekeningen beheerd 
en gecontroleerd, wordt het debiteurenbeheer gevoerd, worden alle betalingen uitgevoerd en worden de kapitaalstromen 
gecoördineerd. Maandeli jks wordt er een liquiditeitsoverzicht opgesteld, waarop de in- en uitgaande geldstromen 
gespecif iceerd staan weergegeven van de diverse bank- en girorekeningen. 

6.4. In format ievoorz ien ing v o o r de f inanc ier ings func t ie 

De informatievoorziening is eveneens geregeld in het Treasurystatuut WVS-Groep . In de loop van 2001 is de 
informatievoorziening conform dit statuut tot stand gebracht. Verder worden de vereiste rapportages volgens het 
Beleidskader voor het financieel toezicht op gemeenten en gemeenschappeli jke regelingen ter toetsing aan de Provincie 
toegezonden. 

6.5. Kasgeldlimiet 

De kasgeldlimiet bedraagt 8,2% van het begrotingstotaal. In het kader van de wet FIDO zijn in 2011 per kwartaal de 
bedragen als volgt:( in € x 1.000) 

kwartaal 1 kwartaal 2 kwartaal 3 kwartaal 4 
Gemiddelde netto vlottende 
schuld -/- gemiddeld overschot vlottende middelen 7.622 9 962 10.483 9.268 

Kasgeldlimiet 8.086 8.086 8.086 8.086 

Ruimte kasgeldlimiet 464 -1.876 -2.397 -1.182 

Door de negatieve ruimte van de kasgeldlimiet is in het 4e kwartaal 201 l e e n kasgeldlening van € 3.000.000 aange
trokken met een looptijd >= 1 jaar. Deze wordt per definitie niet meegerekend bij de berekening van de ruimte van 
de kasgeldlimiet. Derhalve is de ruimte kasgeldlimiet in 2012 positief. 

Voor identificatiedoeleinden. 
Behorend bU controjeyerklaring 
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7. Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen 

De kapitaalgoederen in eigendom van W V S - G r o e p bestaan uit: (in € x 1.000) boekwaarde ult.2011 uit. 2010 

Bedrijfspanden 14.498 15.124 
Vervoermiddelen 2.475 2.848 
Automatiseringsapparatuur 606 738 
Inventarissen 221 238 
Machines 876 1.005 

Totaal boekwaarde per eind 2011 18.676 19.953 

De bedr i j f spanden betreffen de navolgende locaties: 

Werkbedrijf, Vaartveld 12 te Roosendaal 3 215 3.331 
Werkbedrijf, Ravelstraat 145 te Bergen op Zoom 4 314 4.478 
Werkbedrijf, Munnikenheiweg 46 te Etten-Leur 3.091 3.207 
Hoofdkantoor en werkbedrijf, Bosstraat 81 te Roosendaal 2 424 2.570 
Werkbedri j f , Bosstraat 48 te Roosendaal 1 454 1.538 

Totaal boekwaarde per eind 2011 14.498 15124 

Voor de bedrijfspanden is er in 2009 een meerjarig onderhoudsplan gemaakt. Hierin zijn alle mogelijk voorkomende 
onderhoudsactiviteiten opgenomen. Afschrijving vindt plaats op basis van de zg. componentenbenadering. Hierbij wordt 
afgeschreven op basis van de samenstel lende delen van het kapitaalgoed. De uitgaven voor de te onderscheiden 
samenstel lende delen worden afzonderlijk verwerkt en afgeschreven. De opsplitsing in componenten wordt bepaald aan 
de hand van de economische / technische levensduur. Bij de componentenbenadering is er geen sprake van 
levensduurverlengend groot onderhoud van het actief als geheel, maar van vervanging van de betreffende componenten 
en is het vormen van een voorziening voor groot onderhoud niet aan de orde. 

De Industriële bedrijfspanden zijn gebouwd in 1994, 1999 en 2000 en worden goed onderhouden. In 2011 zijn een aantal 
grote onderhoudsposten uitgevoerd. Ten opzichte van 2010 zijn de kosten afgenomen met € 60.000. De totale 
onderhoudskosten zijn: 

i n € x 1.000 
2011 begroot 2010 

Onderhoudskosten bedr i j f spanden e 287 229 352 

De m a c h i n e s betreffen de machines in gebruik bij de divisies Industrie en 
Diensten. De onderhoudskosten hiervan zijn: € 162 235 € 208 

De au tomat i se r ingsappara tuu r betreft de bij W V S - G r o e p in gebruik zijnde hard
en software. De onderhoudskosten hiervan zijn: € 226 € 208 206 

De inventar is betreft de bij W V S - G r o e p in gebruik zijnde inventarissen. 
De onderhoudskosten hiervan zijn: € 105 € 113 93 

De ve rvoe rm idde len betreffen de bij W V S - G r o e p in gebruik zijnde bedrijfsauto's. 
Voor ca . 50 % zijn hiervoor meerjarige onderhoudscontracten afgesloten. De 
totale onderhoudskosten hiervan zijn: € 312 t 320 € 299 

Schoonmaakkosten en overige onderhoud € 350 e 163 e 344 

Totaal o n d e r h o u d s k o s t e n € 1.442 1.268 € 1.502 

Voor i d e n t i f i c a t i e d o e i e i n d e n . 
B e h o r e n d bij con t ro l eve rk fa r i na 
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8. Paragraaf bedrijfsvoering 

In het Besluit Begroting en Verantwoording zijn een aantal paragrafen verplicht gesteld. Een daarvan betreft de 
bedrijfsvoering. De bedrijfsvoeringparagraaf dient inzicht te geven in de stand van zaken en de beleidsvoornemens 
omtrent de bedrijfsvoering. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in: personeel & organisatie, f inancieel beheer, 
bestuurssecretariaat en facilitaire dienstverlening. 

8.1 Pe rsonee l & Organ isa t ie 

Format ie 

In 2011 zijn 150 SW-medewerkers in dienst genomen. Dit zijn 113,56 FTE 's . Daarnaast zijn er diverse stageplekken 
verzorgd voor zowel VSO-stagia i res als voor beroepsstagiaires. 

w s w regulier Totaal 
Centrale Diensten 10,2% 5,5% 8,0% 
Divisie @Work 17,7% 9,5% 17,4% 
Divisie Diensten 10,9% 6,2% 10,6% 
Divisie Industrie 15,2% 7,5% 14,8% 

Arbodienst 
De Arbodienst wordt in eigen beheer uitgevoerd. Het inrichten van deze dienst is gebeurd in nauw overleg met de 
ondernemingsraad. De Arbodienst heeft ondersteuning van bedrijfsbeleid en bedrijfsprocessen geleverd op het 
gebied van verzuimpreventie, verzuimbegeleiding en re-integratie, arbeidsmedische onderzoeken en psychosociale 
begeleiding. Door langdurige afwezigheid van een bedrijfsarts is voor vervanging gezorgd. 

Bedrijfsmaatschappelijk werk 
De afdeling is gepositioneerd onder het hoofd Arbodienst. Het bedrijfsmaatschappelijk werk heeft medewerkers met 
psychosociale problemen in de privésituatie of op d ewerkvloer begeleid, welke direct of indirect invloed hadden op 
het functioneren van die medewerkers in de werksituatie. 

Afdeling Entree 
De afdeling Entree bestaat uit twee subafdelingen: Intake en Onderzoek. Afdeling Intake heeft z ich bezig gehouden 
met het kwalitatieve beheer van de wachtlijst. De afdeling Onderzoek heeft onderzoeken uitgevoerd naar de 
arbeidsmogelijkheden van in- en extern personeel en het verstrekken van loopbaanadviezen. Het heeft daarbij 
gebruik gemaakt van Dariuz, een methode voor arbeidsontwikkeling met diagnose, assessment en loonwaarde-
meting. Verder is er een catalogus ontwikkeld voor de verschillende diagnostische en praktijkgerichte onderzoeken 
die uitgevoerd kunnen worden. 

Personeelsadvisering 
Er is een nieuwe taakverdeling gemaakt omtrent de caseload van zowel de P&O-adviseurs als de P&O-mede-
werkers. Verder is de afdeling begonnen met het realiseren van uniformiteit in de diverse werkprocessen, beleid en 
samenwerkingsafspraken tussen het Dienstencentrum en de leidinggevenden. Er zijn organisatieveranderingen 
doorgevoerd met betrekking tot de afbouw van de divisiestructuur en oprichting van de nieuwe structuur. Verder is 
de afdeling gestart met de opzet van de Testafdeling in de nieuwe structuur, de samenvoeging van diverse staf
afdelingen van de divisies. Ook is aandacht gegeven aan functiegerelateerde vakopleidingen voor schoonmaak, 
groen en post. 

Personeelsadministratie 
De afdeling is begonnen met een adequate inrichting en werking van de concernbrede personeelsadministratie en 
het aanleveren van managementinformatie omtrent personeelsplanning en - beheer. 

Team Specialisten 
Hierin is het team arbeidsvoorwaarden en rechtspositie en arbeidsontwikkeling en organisatie opgegaan. Het team 
heeft z ich gericht op de rechtspositie- en arbeidsvoorwaarden/advisering en ondersteuning personeelsbeleid met 
betrekking tot de intake, wachlijstbeleid, ziekteverzuimbeleid, re-integratie, ontslagbeleid na langdurige ziekte en de 
implementatie van de Wet Wenken naar Vermogen en het verstrekken van juridische adviezen. Het team is verder 
belast geweest met (vroeg) pensionering, uitkeringen en claims op gebied van sociale verzekeringswetgeving, 
communicatie en publicatie, signaleren van afwijkingen van uitvoering en regelgeving. Ook heeft het team OR-
stukken voorbereid en staf- en leidinggevend kaderpersoneel gecoached. 

Voor identificatiedoeleinden. 
Behorend bij controleverkiaring 
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Onderwerpen In 2011 
- uitbreiding collectieve spaarloonregeling met twee bankinstellingen 
- arbeidsvoorwaardengids Flexkompaan B.V. 
- deskundigenoordeel U W V 
- stoppen met roken 
- werkkostenregeling (WKR) 
- procedure zorgverlof 
- uitstroombeleid bovengrens 
- melding vermoeden misstand 
- E H B O / B H V - beleid 
- afschaffing gratificaties dienstjubilea 
- uitruil vakantiegeld met bijdrage ziektekostenverzekering in kader W K R 
- aanpassing bedrijfsautoregeling 
- wijziging vakantie wetgeving 

8.2 Financieel beheer 

Het hoofd Financiën, Informatisering en Auditing is belast met het financieel beheer van de WVS-groep. Het hoofd F.I.A. 
geeft leiding aan de centrale financiële administratie, de afdeling I.C.T. en de afdeling Financial Audit. 

Centrale Financiële Administratie 
Deze afdeling bestaat uit de centrale financiële administratie en de loon- en salarisadministratie. Beide afdelingen zijn 
gehuisvest in de Industriële vestiging te Bergen op Zoom. In 2011 is de bezetting van de salarisadministratie kwalitatief 
versterkt en is nu op voldoende nivo. Er is veel aandacht besteed aan de interne controles van de salar issen. Op de 
financiële administratie zijn drie featurepacks (updates) van Baan6 geïnstalleerd. Al le administraties zijn nu overgebracht 
naar Baan6. De laatste waren Stichting West Brabant Werkt en het Administratiekantoor in opdracht van de gemeenten 
voor de Wiw/ID. 

In overeenstemming met het informatieplan en de projectplanning zijn in het verslagjaar veel projecten in uitvoering 
genomen. De projecten hebben betrekking op: 
- Nieuwe versies en updates van de informatiesystemen Baan, Talent en Salaris en Super Office; 
- Vele aanpassingen in de informatiesystemen door reorganisaties met betrekking tot oprichting Dienstencentrum 

P & O en de werkbedrijven; 
- De implementatie van de verzuimmodule Talent; 
- Vele nieuwe en aanpassingen aan bestaande rapporten; 
- Cursussen voor eindgebruikers; 
- Verhuizingen als gevolg van oprichting Dienstencentrum P&O. 

Het belangrijkste project is echter de vernieuwing van de kantoorautomatisereing (VKA). De ICT-afdeling is medio 
2011 gestart met de voorbereiding van dit project dat in 2012 zal worden afgerond. De huidige omgeving dateert uit 
begin 2003 en sluit niet meer aan bij de updates van andere ICT systemen zoals bijvoorbeeld Talent en Salaris. 
Met vernieuwing van kantoorautomatisering wordt bedoeld: vernieuwing van verouderde software en hardware die 
in directe relatie staan met het werk dat de gebruiker doet op zijn thin cliënt, P C of laptop, (werkplek) 

Voor wat betreft de software vinden de volgende wijzigingen plaats: 
- van Windows 2003 naar Windows Server 2008 
- van Office 2003 naar Office 2010 
- van M S Outlook 2003 naar M S Outlook 2010 
- van Internet Explorer 7 naar Internet Exploirer 8 

Alle thin cliënts en enkele verouderde printers zullen worden vervangen. De aanwezige P C ' s en laptops behoeven 
niet te worden vervangen. Deze zullen van de nodige updates worden voorzien. 

Financial Auditing 
In 2011 is er verder werk gemaakt van de afstemming van de interne controle met de externe accountant. Door een 
betere afstemming van de interne controle in de loop van het jaar kan de jaarrekeningcontrolle nog sneller en beter 
verlopen. Daarnaast zijn onder meer de controles bij de salarissen en de subsidieverantwoording verbeterd, waardoor 
betere informatie sneller beschikbaar is. Wederom heeft de accountant in de managementletter vermeld dat zij een 
posit iefoordeel hebben omtrent de financiële administratie en interne controle. 

ICT 

Jaarrekening 2011 

Voor identificatiedoeieinden. 
Behorend bij controleverklaring 
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8.3 Bestuurssecretariaat 

Concemafdelina Bestuurssecretariaat 
De concernafdeling Bestuurssecretariaat bestaat uit de afdelingen Communicatie, Documentaire Informatievoorziening en 
Directiesecretariaat. Deze drie afdelingen hebben ieder hun eigen takenpakket (zie hierna). Daarnaast biedt de afdeling 
ondersteuning aan het a lgemeen en dagelijks bestuur, de bezwaarschriftencommissie, de klachten- & 
geschi l lencommissie, de a lgemene vergaderingen van aandeelhouders van de holding B V en dochterondernemingen, 
alsmede aan de Raad van Commissar issen van de holding BV. Tevens biedt het Bestuurssecretariaat juridische 
ondersteuning aan het totale concern. De belangrijkste activiteiten van het Bestuurssecretariaat in 2011 worden toegelicht 
in het sociaal jaarverslag 2011. 

Afdeling Communicatie 
In 2011 heeft de afdeling Communicat ie weer uitvoering gegeven aan het in- en extern communicatiebeleid. Wederom lag 
de focus op marketingcommunicatie. Zo is er ondersteuning verleend bij het deelnemen aan een zakelijke beurs, zijn er 
diverse testimonials in bus inessmagazines geplaatst en zijn er diverse mailingen verstuurd. In 2011 is de nieuwe website 
van WVS-groep gelanceerd. Dat de nieuwe website aan zijn doel beantwoord blijkt wel uit het (grote) aantal hieruit 
verkregen opdrachten. Het hoofd Communicat ie neemt deel aan het centraal marketing-overleg. Vanuit deze rol heeft de 
afdeling een marketingkalender ontwikkeld met hierin alle marketinginitiatieven die in 2012 genomen zullen worden. Naast 
de reguliere middelen zoa ls persberichten, personeelsblad, Intranet, Internet en het sociaal jaarverslag zijn er ook diverse 
bijeenkomsten georganiseerd. 

Afdeling Documentaire Informatievoorziening (DIV) 
De afdeling DIV is verantwoordelijk voor het archiefbeheer, de in- en uitgaande post en de bibliotheek. In 2011 heeft het 
accent van de werkzaamheden, naast de verdere professionalisering van de archivering, vooral gelegen in het 
digitaliseren van de persoonsdossiers. 

Afdeling- Directiesecretariaat 
De afdeling Directiesecretariaat houdt zich bezig met de secretariële ondersteuning van de algemeen directeur en de 
overige leden van het managementteam. Daarnaast is deze afdeling verantwoordelijk voor de receptie en de 
telefooncentrale op het hoofdkantoor aan de Bosstraat 81 en het kantoor aan de Bosstraat 48 te Roosendaal . Ook het 
beheer van het bedrijfsrestaurant aan de Bosstraat 81 is bij deze afdeling ondergebracht. 

8.4 Facilitaire dienstverlening 

De facilitaire dienstverlening bestaat uit het gebouwenbeheer van de vijf bedrijfspanden van WVS-groep en enkele 
steunpunten van het werkbedrijf. 

De afdeling gebouwenbeheer is verantwoordelijk voor het in goede staat houden van de bedrijfspanden in eigendom van 
WVS-groep. Tevens is zij verantwoordelijk voor alle wijzigingen en aanpassingen die plaats moeten vinden. In 2011 zijn 
onder meer de volgende activiteiten door gebouwenbeheer uitgevoerd: 

• Het uitvoeren van het curatief onderhoud door van Doorn Dakspecialist B.V. betreffende de daken van 
de vijf bedrijfspanden in eigendom van WVS-groep. Het aanpassen van het meerjaren onderhoudsplan 
en het uitvoeren van diverse urgente reparaties in 2011. 

• Het herzien van aantal onderhoudscontracten. 
• Het verhelpen van storingen en het reageren op klachten en wensen van de gebruikers van de 

gebouwen. 
• Het organiseren en begeleiden van interne verhuizingen van de diverse afdelingen en/of werk

plekken. 
• Het inspecteren van diverse electrische installaties, volgens N E N 3140. 
• Het (laten) uitvoeren van diverse schilderwerkzaamheden aan de gebouwen. 
• Het installeren van een geheel nieuwe brandmeldinstallatie, inclusief het verzorgen van alle relevante 

vergunningen en P v E via de gemeente en brandweer te Bergen op Zoom. 
• Het installeren van een geheel nieuwe inbraakbeveiligingsinstallatie te Bergen op Zoom. 
• Reparatie van het dak en gevel na het demonteren van de afdeling machinale houtbewerking en 

gelijktijdig de techinische installaties afkoppelen en aanpassen te Roosendaal , Vaartveld. 
• Het installeren van een nieuwe gasboiler in het A-gebouw en het verwijderen van de oude elektrische 

boiler uit de bedrijfskeuken in het gebouw Bosstraat 81. 
• Het creëren van een nieuwe inpakafdeling met HACCP-funct ie , o.a. door het plaatsen van horren voor 

de buitenramen en plakfolie op alle ramen welke nog niet in draadglas waren uitgevoerd. Tevens zijn 
alle armaturen voorzien van secura TLD-lampen en centraal in de ruimte is er een insectenhok-
armatuur geplaatst. De bestaande schuifdeuren zijn uitgerust met trekschakelaars ten behoeve van de 
heftruckchauffeurs in de bedrijfsvestiging te Etten-Leur. 

• Diverse werkzaamheden ten behoeve van het nieuwe steunpunt te Zevenbergen. 

Voor identificatiedoeleinden. 
Behorend bij controleverklaring 
d.d 2-9-MRT M l ^ 
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W V s G R O E P 

9. Paragraaf verbonden partijen 

W V S - G r o e p heeft ultimo 2011 vijf verbonden partijen. Vier besloten vennootschappen die (in)direct voor 100 % eigendom 
zijn en een vennootschap onder firma met een 50 % deelname. De gegevens van de verbonden partijen zijn: 

Naam en vestigingsplaats: Propeople Holding B.V. te Roosendaal 
Openbaar belang: Het oprichten en het besturen van ondernemingen en vennootschappen en het op enigerlei andere 
wijze daarin deelnemen met als doel om in voorkomende gevallen gebruik te kunnen maken van private samenwerking 
voor het scheppen en behouden van werkgelegenheid voor de doelgroep. 

Belang WVS-Groep: W V S - G r o e p is 100 % aandeelhouder. 
Eigen vermogen: begin 2011 € 386.000 positief en eind 2011 € 
Vreemd vermogen lang: begin 2011 € 1.209.000 en eind 2011 € 1.109.000. 
Resultaat 2011: € ( 2010: € 311.000 winst) De jaarrekening 2011 is nog niet beschikbaar. Zie ook 

de toelichting op Financiële Vaste Activa op pagina 21 van de jaarrekening. 
Toe l i ch t ing : In begin 2007 is Propeople Holding B.V. opgericht. Vrijwel gelijktijdig zijn de aandelen van Flexkompaan B.V. 
en Access io Re-integratiediensten B.V. overgedragen van WVS-Groep aan Propeople B.V. De Raad van Commissar issen 
van Access io is doorgeschoven naar Propeople Holding B.V. Propeople Holding B.V. heeft een lening van € 1.209.000 
afgesloten bij W V S - G r o e p . De lening kent een rentepercentage van 4 %. Er is een serviceniveauovereenkomst afgesloten 
met W V S - G r o e p voor de directievoering, a lsmede het administratief beheer. 

Naam en ves t i g i ngsp laa ts : Access io Re-integratiediensten B.V. te Roosendaal 
Openbaar be lang : het scheppen en bieden van werkgelegenheid aan en het bevorderen van toetreding tot de 
arbeidsmarkt van personen, die in die toetreding danwel in de doorstroming binnen die markt worden belemmerd of die 
kampen met een grote afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. Verder is het doel de te reïntegreren personen sociaal te 
(re)activeren en te scholen of anderszins te stimuleren tot deelname aan al dan niet aangepaste arbeid. 

Be lang W V S - G r o e p : W V S - G r o e p is indirect 100% aandeelhouder van Access io Re-integratiediensten B.V. 
E igen v e r m o g e n : begin 2011 € 1.544.000 en eind 2011 € 1.024.000 
V r e e m d v e r m o g e n l ang : begin 2011 € 0 en eind 2011 € 0 
Resul taat 2011: € 222.000 verlies ( 2010 : € 298.000 winst). Deze cijfers zijn gebaseerd op de conceptjaarrekening. 

Toe l i ch t ing : In 2002 is door het algemeen bestuur van WVS-Groep Access io Re-integratiediensten B V opgericht voor de 
uivoering van (commerciële) re-integratieactiviteiten. Propeople Holding B.V. is 100% aandeelhouder van Access io . 
Tussen W V S - G r o e p en Access io zijn service niveau overeenkomsten gesloten waarin de wederzijdse dienstverlening is 
geregeld. In 2004 is besloten ten behoeve van Access io een Raad van Commissar issen te benoemen. In de Raad van 
Commissar issen zitten drie externe deskundigen. De directeur van W V S Werkbedrijven oefent q.q. tevens de functie van 
statutair directeur van Access io uit. Begin 2007 zijn de aandelen van Access io overgedragen aan Propeople Holding B . V , 
eveneens een 100% dochtermaatschappij van WVS-Groep . De Raad van Commissar issen van Access io is hierbij 
gelijktijdig doorgeschoven naar Propeople Holding B.V. In 2011 is een verliessituatie ontstaan grotendeels veroorzaakt 
door het wegvallen van orders van deelnemende gemeenten. 

Voor idenüricat iedoeleinden. 
Behorend bij controleverklaring 
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Naam en ves t ig ingsp laa ts : F lexkompaan B V. te Roosendaal 
Openbaar be lang: Het detacheren van medewerkers bij WVS-Groep en/of met haar verbonden partijen. 
Be lang W V S - G r o e p : W V S - G r o e p is indirect 100 % aandeelhouder van Flexkompaan B V . 
E igen ve rmogen : begin 2011 € 26.000 en eind 2011 € 48.000. 
V r e e m d ve rmogen l ang : begin 2011 € 0 en eind 2011 € 0 
Resul taat 2011: € 22.000 winst ( 2010: 0). 
Toe l i ch t ing : In 2005 is F lexkompaan B.V. opgericht als "Personeels B V voor W V S - G r o e p . Propeople Holding B.V. is 100 
% aandeelhouder van Flexkompaan. Tussen WVS-Groep en Flexkompaan is een service niveau overeenkomst gesloten 
waarin de dienstverlening is geregeld. 

Naam en ves t ig ingsp laa ts : W V S Facilitair B.V. te Roosendaal 
Openbaar be lang: Door het aanbieden van activiteiten op het gebied van facilitaire dienstverlening wordt 
werkgelegenheid gecreëerd voor personen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. Middels W V S Facilitair BV 
worden deze personen opgeleid voor een baan in de reguliere facilitaire dienstverleningsbranche. 

Be lang W V S - G r o e p : W V S - G r o e p is indirect 100 % aandeelhouder van W V S Facilitair B.V. 
E igen ve rmogen : begin 2011 € 236.000 ; eind 2011 € 330.000 
V reemd ve rmogen l ang : niet van toepassing 
Resul taat 2011: € 94.000 winst ( 2010: € 91.000 winst) 
Toe l i ch t ing : In juni 2009 is door Propeople Holding B.V. W V S Facilitair B.V. opgericht. W V S Facilitair B.V. heeft 
gezamenlijk met V E B E G O I N T E R N A T I O N A A L B.V. een Vennootschap onder firma " W V S Schoonmaak " opgericht, 
waarin beide partijen voor 50 % in deelnemen. 

Naam en ves t ig ingsp laa ts : Vennootschap onder firma " W V S Schoonmaak" te Roosendaal 
Openbaar be lang : Door het aanbieden van activiteiten op het gebied van schoonmaakdiensten wordt werkgelegenheid 
gecreëerd voor personen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. Bij Vof W V S Schoonmaak worden deze 
personen opgeleid voor een baan in de reguliere schoonmaakbranche. 

Be lang W V S - G r o e p : W V S - G r o e p is indirect 50 % vennoot in Vof W V S Schoonmaak. 
E igen ve rmogen : begin 2011 € 460.000; eind 2011 € 656.000 ( € 100.000 gestort door beide vennoten) 
V r e e m d vermogen l ang : niet van toepassing 
Resul taat 2011: € 196.000 winst ( 2010: € 182.000 winst). 
Toe l i ch t ing : In juni 2009 is door W V S Facilitair B.V. een 50 % deelname verworven in Vof W V S Schoonmaak. Tussen 
W V S - G r o e p en Vof W V S Schoonmaak, is een service niveau overeenkomst gesloten waarin de dienstverlening is 
geregeld. 

Voor identificatiedoeleinde 
d bii controleverklanng Behoren l d DIJ t u m i u j c v 
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B a l a n s p e r 31 d e c e m b e r (x € 1.000) 
vóór verwerking van het resultaat 

Act i va 2011 2010 P a s s i v a 2011 2010 

Vas te ac t iva E igen ve rmogen 

Materiële activa 
(investeringen met een economisch nut) 
Materiële vaste activa 18.764 19.953 

Algemene reserve 
Bestemmingsreserve 
Te bestemmen resultaat 

7.120 
0 

-2.494 

3.886 
2.926 

308 

Financiële activa 
- kapitaalverstrekkingen aan 

deelnemingen 
- leningen verstrekt aan deeln 

18 
1.209 

18 
1 309 

Totaal eigen vermogen 4.626 

Voorz ien ingen 

Voorzieningen 266 
(voor verplichtingen, verliezen en risico's) 

7.120 

244 

Vaste s c h u l d e n 

Leningen 
(onderhandse leningen van de BNG) 

7.276 8.092 

Totaal vaste activa 19.991 21.280 Totaal vaste financierings
middelen 

12.168 15.456 

Vlo t tende act iva Vlot tende p a s s i v a 

Voorraden (grond- en hulpstoffen) 
Vorderingen 
Liquide middelen 
Overlopende activa 

1.100 
5.637 

341 
692 

1.098 
4.569 

562 
712 

Kortlopende schulden 
Bankschuld 
Kasgeldlening 
Overlopende passiva 

4.349 
5.258 
5.000 

987 

4.652 
3.631 
3.500 

982 

Totaal vlottende activa 7.770 6.941 Totaal vlottende passiva 15.594 72.765 

Totaal generaal 27.762 28.221 27.762 28.221 

Aldus opgemaakt op: 29 maart 2012 Aldus vastgesteld op: 

Algemeen Directeur: J .H G.Koopman Voorzitter Algemeen Bestuur: Drs. J . L . J . van Hal 

Concernhoofd F . I A : Drs. B J . Stasse R A Bestuurssecretaris: P . F . J . M . Havermans 

Voor identificatiedoeleinden 
Behorend bii rnn tmi a . , n , i i 
d.d imiïW%es/erKiar'n9 
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Resultatenrekening ( x f 1.000) (BBV: programmarekening) 

2011 
begroo t 

2011 2010 

Baten 

Netto omzet 
Mutatie voorraad gereed product en onderhanden werk 
Grond- en hulpstoffen en uitbesteed werk 

29.277 
-36 

-7.440 

28.590 
0 

-6.598 

28.852 
-36 

-7.156 

Toegevoegde waarde 21.801 21.992 21 660 

Bijdragen overheden 
Overige opbrengsten 

64.115 
2.512 

68.280 
2.255 

67.455 
2.173 

Subtotaal 66.627 70.535 69.628 

Totaal baten 88.428 92.527 91 288 

Las ten 

Personeelskosten 
Afschrijvingskosten 
Overige bedrijfskosten 

-84.050 
-1 876 
-4.496 

-85.216 
-2.139 
-4.663 

-84.237 
-1.925 
-4.937 

Totaal bedrijfskosten -90.422 -92.018 -91.099 

Resul taat uit g e w o n e bedr i j fsu i toefen ing vóór rente -1.994 509 189 

Rentebaten en -lasten -500 -609 -492 

Resu l taa t uit gewone bedr i j fsu i toefen ing -2.494 -100 -303 

Resultaat verbonden partijen 0 100 245 

Resul taat voo r mutat ie reserves -2.494 0 -58 

Mutaties in reserves 
Vrijval bestemmingsreserve in 2011 ogv Besluit Algemeen Bestuur 
Toevoeging vrijval bestemmingreserve aan Algemene Reserve 
Per saldo mutatie in reserves in 2011 

0 
2.926 

-2.926 
0 

0 366 

Explo i ta t ieresul taat -2.494 0 308 

Jaarrekening 2011 

Voor identificatiedoeleinden. 
Behorend bij controleverklaring 
d.d 2 9- MR-T 2-012 
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Kasstroomoverzicht (volgens de indirecte methode) 
(x € 1.000) 

2011 2010 

Beglnsaldo BNG -3.071 -3.515 

Kasstroom uit operationele activiteiten 

Exploitatieresultaat -2.494 308 
Afschrijvingen 1.876 1.925 
Mutatie in reserves en voorzieningen 22 -454 

Mutaties in werkkapitaal; 

- Voorraden -2 36 
-Vorder ingen -1.068 466 
- Overlopende activa 20 816 
- Crediteuren -445 279 
- Overige schulden 142 -424 
- Overlopende passiva 5_ 34 

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten -1.944 2.986 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten 

Investeringen in vaste activa 
Boekwaarde van de desinvesteringen 
Desinvestering in financiële activa 

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten 

-776 
89 

100 

-1.282 
56 

0 

-587 -1.226 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 

Opgenomen gelden: 
Aangetrokken (kasgeld)leningen 1.500 -500 
Aflossingen -816 -816 

Uitgezette gelden: 
Verstrekte leningen 0 
Investeringen in fin. activa 0 
Af lossingen 0 

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten 684 -1.316 

Eindsaldo BNG -4.919 -3.071 

Voor identificatiedoeleinden. 
Behorend bij controleverklarinq 

2 9 -MRT 2012 ' 
Jaarrekening 2011 / pagina 15 van 41 



W V S 

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 

Algemeen 

Op de jaarrekening zijn de bepalingen van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (verder 
BBV) van toepassing. Deze bepalingen zijn met ingang van het begrotingsjaar 2004 van toepassing. 

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. De 
activa en passiva worden opgenomen tegen nominale waarden, tenzij bij de betreffende balanspost anders is vermeld. 

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten worden slechts verantwoord 
voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verl iezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het 
verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 
Uitzonderingen hierop zijn de personele verplichtingen genoemd in de paragraaf Niet uit de balans blijkende rechten en 
verplichtingen. Voor deze "jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume" 
mogen geen voorzieningen worden opgenomen (artikel 44, lid 3 BBV). 

In het B B V is onder meer bepaald dat de jaarrekening bestaat uit de programmarekening en de toelichting alsmede uit de 
balans en de toelichting. In een aantal gevallen is, in venband met het van gemeenten en provincies afwijkende karakter 
van de bedrijfsvoering van de WVS-groep, de benaming van de posten van de balans en de resultaten-rekening hierop 
enigszins aangepast. Aangezien de activiteiten van W V S Groep vanuit gemeentelijk perspectief bezien slechts behoren 
tot 1 programma, kan de resultatenrekening van W V S Groep tevens worden gezien als de programmarekening. 
Daarnaast schrijft het B B V voor dat een aantal verplichte paragrafen in de jaarrekening moet worden opgenomen. Voor 
W V S Groep betreft dit de volgende paragrafen: 

• Weerstandsvermogen: zie paragraaf 5 onder "Algemeen". 
• Financiering: zie paragraaf 6 onder "Algemeen". 
• Onderhoud kapitaalgoederen: zie paragraaf 7 onder "Algemeen". 
• Bedrijfsvoering: zie paragraaf 8 onder "A lgemeen" . 
• Verbonden partijen: zie paragraaf 9 onder "Algemeen". 

De voor gemeenten verplichte overige paragrafen "lokale heffingen", en "grondbeleid" zijn voor W V S - groep niet van 
toepassing. 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 

Materiële vaste activa 
De waardering van de materiële vaste activa is gebaseerd op de verkrijging- of vervaardigingprijs verminderd met de 
afschrijvingen. Afschrijving vindt plaats op basis van een vast percentage van de verkrijging- of vervaardigingprijs. Op 
grond wordt niet afgeschreven. 

De afschrijvingstermijnen bedragen in jaren (maximaal): 

Activa met een verkrijgingprijs van minder dan € 2.500 worden niet geactiveerd, tenzij er sprake is van een complex van 
kleine activa waarvan het totaal groter is dan € 2.500. Gronden worden altijd geactiveerd. 

Vaste activa 

Nieuwbouw bedrijfsgebouwen 
Renovatie, restauratie en aankoop bedrijfsgebouwen 
Voorzieningen aan terreinen 
Installaties 
Machines en inventarissen 
Vervoermiddelen 
Automatisering 

40 
25 
20 
15 
10 
10 

5 

Jaarrekening 2011 

iedoeleinden Voor identifies 
Behorend bij controleverkiaring 
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G H O 1 I' 

Financiële vaste activa 

De deelnemingen zijn gewaardeerd op verkrijgingprijs, dan wel lagere directe opbrengstwaarde. 

Vlottende activa 

Voorraden 

De grond- en hulpstoffen en de voorraad halffabrikaten worden gewaardeerd tegen vaste verrekenprijzen, gebaseerd op 
de actuele verkrijgingprijs c.q, fabricagekostprijs, bestaande uit de aanschaff ingskosten van grond- en hulpstoffen, de 
bewerkingskosten en een opslag voor indirecte kosten. 

De waardering van het gereed product vindt plaats tegen de fabricagekostprijs (de aanschaff ingskosten van grond- en 
hulpstoffen, de bewerkingskosten en een opslag voor indirecte kosten) dan wel de lagere verwachte omzetwaarde per uur. 

De diverse overige voorraden zijn gewaardeerd tegen kostprijs. 

Indien noodzakelijk wordt voor het risico van incourantheid van voorraden, een voorziening in mindering 
gebracht. 

Vorderingen en ovedopende activa 

De vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid. 

De waardering van de nog te factureren omzet is gebaseerd op de nog te factureren uren (tegen een gemiddelde 
uuropbrengst) en de bestede materialen op de lopende projecten. 

Liguide middelen 

De liquide middelen zijn tegen nominale waarde opgenomen 

E igen ve rmogen 

Algemene reserve 

De algemene reserve dient als buffer om toekomstige financiële en (verwachte) negatieve exploitatieresultaten te kunnen 
opvangen. Aan deze reserve is geen specifieke bestemming gegeven. 
Bestemmingsreserve 
Deze reserve heeft vanaf 2004 een specif ieke bestemming. In het kader van de stelselwijziging op grond van de invoering 
van de B B V z i j n de vrijgevallen vakantiegeldverplichtingen als bestemmingsreserve aangemerkt. Het saldo van de reserve 
waarop per 31 december 2003 geen specif ieke bestemming meer ruste is in 2004 omgezet in een algemene reserve. In 
2011 is door het A lgemeen Bestuur besloten de bestemmingsreserve toe te voegen aan de algemene reserve. 

Voorzieningen 

Voorzieningen 

Alle voorzieningen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. 

Langlopende schulden 

Leningen 

De leningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 
Het betreft schulden met een looptijd langer dan een jaar. 

-

d-d. 29 MRT .2012 

Voor identfflcatied 
Behorend bij contn 

oeleinden. 
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W V S 
Vlottende passiva 

De kortlopende schulden en overlopende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Deze verplichtingen 
omvatten de binnen één jaar vervallende schulden, inclusief de rekening-courantschulden bij financiële instellingen en 
vooruitontvangen bedragen. 

Grondslagen voor de bepaling van de resultaten 

Algemeen 

In de toelichting op de resultatenrekening is de resultatenrekening nader uitgewerkt. 

Netto-omzet 
Netto-omzet is de opbrengst van aan derden geleverde goederen en diensten exclusief de over de omzet geheven 
belastingen en onder aftrek van kortingen. 

Mutatie voorraad gereed product en onderhanden werk 

Dit betreft het saldo van de mutaties in de voorraden gereed product en onderhanden werk gedurende het jaar. 

Grond- en hulpstoffen en uitbesteed werk 
De kosten van grond- en hulpstoffen worden berekend op basis van vaste verrekenprijzen. Onder deze post zijn ook de 
kosten van directe uitzendkrachten en uitbesteed werk begrepen. 

Bijdragen overheden 

Dit betreft de rijksbijdrage en de gemeenteli jke bijdragen. De rijksbijdrage in het kader van de nieuwe Wet Sociale 
Werkvoorziening is gebaseerd op de (verwachte) realisatie in het boek-/subsidiejaar. De definitieve vaststelling vindt 
geruime tijd na afloop van het boekjaar plaats. De gemeentelijke bijdragen zijn gebaseerd op het aantal SW-medewerkers 
per gemeente op 1 januari van het boekjaar. Verder zijn hierin de overige subsidies opgenomen. 

Overige opbrengsten 
Dit zijn de opbrengsten van de dienstverlening door WVS-Groep aan W V S Schoonmaak V O F , Propeople Holding B.V, 
Access io Re-integratiediensten B.V., Stichting West Brabant Werkt en Stichting Samen-Werken. Verder zijn hierin de 
opbrengsten van desinvesteringen opgenomen. 

Lasten 

Personeelskosten 
De personeelskosten bestaan uit de betalingen aan, voor en in verband met de medewerkers die in dienst van W V S -
Groep zijn (geweest). Daarnaast zijn er de verstrekte subsidies aan werkgevers in het kader van Begeleid Werken en de 
kosten van de indirecte medewerkers die van Stichting West Brabant Werkt, detacheringbedrijven en uitzendbureaus 
worden ingehuurd. De toevoegingen en de onttrekkingen aan de personele voorzieningen zijn eveneens in deze post 
opgenomen. 

Conform het B B V wordt in de toelichting een onderscheid gemaakt naar de loonbetalingen en sociale premies van huidig 
personeel, de vergoedingen van kosten die in het belang van W V S - G r o e p zijn gemaakt en sociale uitkeringen aan of in 
verband met (voormalig) personeel. Verder worden de kosten van gesubsidieerd personeel (SW-medewerkers) niet-
gesubsidieerd personeel (ambtelijke medewerkers) en ingehuurd personeel onderscheiden. Bij de kosten van het 
gesubsidieerd personeel zijn ook de kosten van plaatsing en arbeidsonderzoek opgenomen. 

Afschrijvingskosten 
Dit zijn de kosten van de afschrijvingen van materiële vaste activa, conform de afschrijvingssystematiek die bij deze 
balanspost is vermeld. V o o r d e afschrijving op bedrijfsauto's wordt rekening gehouden met de vastgestelde restwaarden. 

Baten 

Voor identificatiedoeleinden. 
Behorend bij controleverklaring 
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W V S 
Overige bedrijfskosten 
De overige bedrijfskosten zijn de aan het boekjaar toerekenbare uitgaven voor huur, onderhoud, energie, 
belastingen/verzekeringen, indirecte productiekosten, verkoopkosten, dienstreizen, onderzoek en advies en overige 
algemene kosten. Hierin is ook de dotatie aan de voorziening dubieuze debiteuren opgenomen. 

Rentebaten en -lasten 
De rentebaten betreffen de opbrengsten uit positieve banksaldi en uitgeleende gelden. De rentelasten bestaan uit de 
rentelasten van de langlopende geldleningen en de rekening-courant krediet bij de bank. 

Resultaat verbonden partijen 

Dit betreft de dividenduitkering van Propeople Holding B.V. aan WVS-Groep 

Exploitatieresultaat 

Het exploitatieresultaat over enig boekjaar wordt, onder het eigen vermogen, op de balans opgenomen. 

Begrotingscijfers 

Voor de begrotingscijfers is uitgegaan van de oorspronkelijke, vastgestelde begroting. 

Voor identfficatledoeleinden. 
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Toelichting op de balans per 31 december 2011 

Vaste activa 

Materiële vaste activa (x € 1.000) 
2011 2010 

Boekwaarde per 1 januari 19.953 20.655 
Desinvesteringen -89 -56 
Investeringen 705 1.262 
Projecten in uitvoering 71 19 
Afschrijvingen -1.876 -1.925 

Boekwaarde 31 december 18.764 19.953 

Onder projecten in uitvoering is de mutat ie in het boekjaar opgenomen. Het saldo aan het begin van het boekjaar bedroeg 
€ 19.000. Ultimo 2011 bedroeg het saldo € 90.000. Een toename dus van € 71.000. In 2010 was de mutatie een toename 
v a n € 19.000. 

Van de investeringen in 2011 wordt het volgende overzicht gegeven: 
2011 2010 

- voorzieningen aan terreinen 0 0 
- gebouwen 10 7 
-instal lat ies 96 198 
-mach ines 167 296 
- informatie-en communicatietechnologie (ICT) 192 173 
- inventar issen 49 13 
-vervoermiddelen 191 575 

Totaal 705 1.262 

De grootste investeringen in 2011 werden gedaan in ICT en bedrijfsauto's. De investeringen in machines zijn met name 
ten behoeve van de groenvoorziening (landbouwmachines). Ook werden er enkele verwarmingsinstallaties vervangen. 
Van het totale investeringsbudget voor 2011 werd slechts ca. 1/3e gebruikt. 

Een verdere specificatie betreffende de materiële vaste activa is opgenomen in bijlage 1. 

Financiële vaste activa (x € 1000) 
2011 2010 

Deelneming Propeople Holding B V 18 18 
Langlopende lening U/G 1.209 1.309 
Totaal financiële vaste activa 1 227 1.327 

Jaarrekening 2011 
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In 2007 is de besloten vennootschap Propeople Holding opgericht. Het doel van deze B V is het beheren van BV's , welke 
noodzakelijk worden geacht om de primaire doelstelling van WVS-Groep te realiseren. De twee bestaande B.V.'s 
Access io en Flexkompaan zijn in 2009 tegen intrinsieke waarde ondergebracht bij Propeople Holding B.V. In 2009 heeft 
Propeople Holding B.V W V S Facilitair B.V. opgericht, welke B . V een 50 % belang heeft verworven in Vof W V S 
Schoonmaak. In 2011 is € 100.000 afgelost op de langlopende lening. 

Aanvullende toelichting op de post Financiële activa 

De WVS-groep heeft een 100 % deelneming in Propeople Holding B.V. (Propeople). Deze deelneming is gewaar
deerd tegen de verkrijgingsprijs van € 18.000. Daarnaast heeft de WVS-groep ultimo 2011 een vordering op deze 
B.V. van € 1.209.000 uit hoofde van een verstrekte lening. Op dit moment worden verschil lende scenario's onder
zocht met betrekking tot Access io Reïntegratiediensten B V , een 100 % dochterondernemening van Propeople. 
Mogelijk zijn er gevolgen voor de waardering van Access io door Propeople. Op dit moment valt hierover nog geen 
duidelijkheid te geven. De vraag is aan de orde of dit risico gevolgen heeft voor de waardering van de deelneming 
van WVS-groep en de verstrekte lening aan Propeople. WVS-groep verwacht voor Propeople voor 2012 e.v. 
positieve resultaten en positieve kasstromen, met name vanuit de schoonmaakactiviteiten. De directie verwacht dat 
daarmee de deelneming zijn waarde behoudt en dat Propeople in staat zal zijn de lening aan WVS-g roep volledig 
af te lossen. 

Vlottende activa 

Voorraden (x€ 1.000) 
2011 2010 

Grond-en hulpstoffen 1.090 1.088 
Diverse voorraden 1_0_ 10_ 

Totaal 1.100 1.098 

De voorraden zijn met € 2.000 toegenomen ten opzichte van 2010. Verreweg het grootste deel van de voorraden heeft 
betrekking op de trappenproductie bij Industrie Bergen op Zoom . 

Een voorziening voor incourantheid van de voorraden wordt ultimo 2011 niet noodzakelijk geacht, aangezien de 
incourante voorraden in 2011 zijn afgewaardeerd ten laste van het resultaat. 

Vorderingen (x€ 1.000) 
2011 2010 

Handelsdebiteuren 5.378 4.207 
Af: voorziening wegens risico niet-invorderbaarheid -19_ -38 

Totaal debiteuren 5.359 4.169 

Personeelsvordering 151 129 
Overige vorderingen 127 271 

Totaal 5.637 4.569 

Verhouding handelsdebiteuren/netto-omzet in % 19,3 15,8 

Van de uitstaande handelsdebiteuren staat per 9 febr. 2012 € 317.000 nog open. (5,9%) 

Liquide middelen (x € 1.000) 
2011 2010 

Kas 6 14 
Bank- en girosaldi 335 548 

Totaal 341 562 

De kas-, bank- en girotegoeden zijn opgenomen onder de activa. Daarnaast zijn er nog schulden in rekening-courant die 
als kortlopende schuld onder de vlottende passiva gepresenteerd worden. 

Jaarrekening 2011 
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Overlopende activa (x€ 1.000) 
2011 2010 

Vooruitbetaalde motorrijtuigenbelasting en - verzekering 76 250 
Vooruitbetaalde verzekeringspremie overige 11 17 
Div vooruitbetaalde onderhoudscontracten en licenties 201 177 
Te ontvangen refund K P N mobiel 0 36 
Diverse subsidie projecten 56 0 
Geactiveerde bedragen inzake M K T en HKT 299 227 
Diversen 49 5 

Totaal 692 712 

Door WVS-groep is ESF-subs id ie aangevraagd en er is subsidie toegezegd. Voor het project" Scholingsproject 
2 WVS-groep " (projectnummer 2 0 0 9 E S F N 3 5 0 met startdatum 1.8.2009 en einddatum 31.7.2010) is een bedrag 
van €316 .200 beschikt. 

Door WVS-groep is ESF-subs id ie aangevraagd en er is subsidie toegezegd. Voor het project" Scholingsproject 
2010 WVS-groep " (projectnummer 2010ESFN308 met startdatum 2.2.2010 en einddatum 31.7.2011) is een bedrag 
van € 377.835 beschikt. 

Beide bovenstaande E S F subsidies zijn aangevraagd inzake scholing van het middenkader van WVS-groep . Deze 
scholing (Midden Kader Training) wordt gegeven in samenwerking met T N O en R O C Eindhoven. Naast E S F 
subsidie worden ook substantiële bedragen aan WVA-kort ing verkregen. Zowel de kosten, als de opbrengsten 
worden vooralsnog niet in het resultaat meegenomen. De verwachting is dat de opleiding nagenoeg budgetneutraal 
afgewikkeld wordt. Eerst in 2012 worden de eerste formele definitieve toezeggingen verwacht. 

Eigen vermogen 

Algemene reserve (x € 1.000) 

Saldo per 1 januari 
Vermeerderingen 
Onttrekkingen 

2011 2010 
3.886 
3.234 

0 

3.878 
8 
0 

Saldo per 31 december 7.120 3.886 

In 2010 is het resultaat over 2009 ( € 8.000 winst) verwerkt en in 2011 is de winst over 2010 (€ 308.000) toegevoegd, 
a lsmede de bestemmingsreserve ad. € 2.926.000. 

Bestemmingsreserve (x € 1.000) 
2011 2010 

Saldo per 1 januari 
Toevoeging uit resultaat 2010 
Onttrekking ten gunste van exploitatie 
Overheveling naar algemene reserve 
Mutatie vakantiegeldreserve 

2.926 
0 
0 

-2.926 
0 

2.917 
375 

-375 

Saldo per 31 december 2.926 

In verband met de invoering van het B B V (2004) is het niet meer toegestaan de vakantiegeldverplichting als zodanig 
onder de schulden op te nemen. Deze verplichting werd tot en met 2010 ondergebracht in een bestemmings-reserve. 
Door het algemeen bestuur is in 2011 besloten de bestemmingsreserve toe te voegen aan de algemene reserve. 

Voor identificatiedoeleinden. 
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Nog to bestemmen resultaat (x € 1.000) 
2011 2010 

Saldo per 1 januari 308 383 
Toevoeging aan algemene reserve -308 -383 
Exploitatieresultaat -2.494 308 

Saldo per 31 december -2.494 308 

In de paragraaf overige gegevens in deze jaarrekening is het voorstel tot bestemming van het nadelige saldo 2011 ad € 
2.494.000 opgenomen. 

Voorzieningen (x € 1.000) 
2011 2010 

Wachtgeldverplichtingen 133 41 
Backservice verplichting 0 1 
Rijkssubsidie 52 122 
Robidus 81_ 8J_ 
Saldo per 31 december 266 244 

Een volledig overzicht van de mutaties is opgenomen in bijlage 3, Staat van voorzieningen en reserves. 

De voorziening wachtgeldverplichtingen betreft de toekomstige verplichtingen voor lopende wachtgelduitkeringen (of 
soorteglijke uitkeringen) aan inactieven. In 2011 is één nieuw geval toegevoegd. 

De voorziening backservice verplichting betrof de backservice verplichtingen vooreen enkele medewerker 

De voorziening rijkssubsidie betreft de terugbetaling van ontvangen rijkssubsidie in venband met het niet behalen van de 
taakstelling met 2,8 S . E . 's voor 2010 en voor 0,54 S .E . ' s voor 2011. 

De voorziening Robidus betreft een claim van dit buro uit hoofde van een verrichte dienstverlening. Zij zijn van 
mening dat zij recht hebben op 50 % van het voordeel in 2005 en 2006 door het toepassen van een verkeerd 
sectorpercentage. Echter deze fout heeft in 2007 tot en met 2009 geleid tot een aanzienlijke naheffing van 
loonbelasting. In het voorjaar 2012 wordt hieromtrent een rechterlijke uitspraak verwacht. 

Langlopende schulden 

Leningen (x€ 1.000) 

Saldo per 1 januari 
Opgenomen leningen 
Aflossingen 

2011 
8.092 

-816 

2010 
8.908 

-816 

Saldo per 31 december 7.276 8.092 

Voor een specificatie van de leningen wordt verwezen naar bijlage 2, Staat van leningen. 

Voor identificatiedoeleinden. 
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Vlottende passiva 

Kortlopende schulden (x € 1.000) 
2011 2010 

Crediteuren 1.812 2.257 
Bank- en rekening-courantsaldi 5.258 3.631 
Kasgeldlening 5.000 3.500 
Overige schulden 2.537 2.395 

Totaal per 31 december 14.607 11.783 

De crediteuren bestaan uit de normale handelscrediteuren ad € 1.812.000, waarvan medio februari 2012 nog € 202.000 ( 
11 %) open staat. 

De bank- en rekening-courantsaldi betreffen de negatieve saldi op de BNG-hoofdrekening en op de rekening-
courantrekeningen bij twee bank- en verzekeringsinstell ingen. Van de kredietruimte (€ 8 miljoen) op de B N G -
hoofdrekening wordt ultimo 2011 ongeveer € 5,1 miljoen gebruikt als financiering op korte termijn. Gez ien de gunstige 
voorwaarden biedt dit voordelen ten opzichte van aantrekking van extra langlopende financieringsruimte. Voor een verdere 
toelichting op de financiering wordt verwezen naar het onderdeel treasury, paragraaf 6 van de algemene toelichting. 

Over ige s c h u l d e n (x€ 1.000) 2011 2010 

Af te dragen aan belastingdienst (belasting en premies) 1.848 1.863 
Af te dragen B T W 741 691 
Diversen -52 -159 

Totaal overige schulden 2.537 2.395 

Alle posten zijn in 2012 verrekend. 

Over lopende passiva (x € 1.000) 2011 2010 

Rente langlopende leningen 147 144 
Te verrekenen inzake W I W 175 177 
Accountantskosten 48 43 
Vooruitontvangen subsidie diverse projecten 160 226 
Garantstelling Dutch screen 80 
Nog te ontvangen fakturen 66 58 
Te betalen energie 106 111 
Eindheffïng te betalen aan belastingdienst 0 36 
Afkoopsom K P N inzake nummerbehoud 0 20 
Reservering W B W inzake projecten 22 0 
Te betalen nota R O C 78 78 
Overig 105 89 

Totaal 987 982 

Te verrekenen inzake WIW. Hierin zijn de rekening-courantverhoudingen met de overige gemeenten in het kader van de 
WlW-uitvoering opgenomen. 

Het bedrag op de post "overig" heeft te maken met het tijdsverschil tussen de ontvangst van de goederen of diensten en 
de facturen Dit betreft dus vooruitontvangen bedragen of nog te betalen bedragen 

Voor identificatiedoeleinden. 
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Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen 

Om een volledig inzicht in de financiële positie te verkrijgen, is het van belang alle rechten en verplichtingen te kennen. In 
deze paragraaf worden de rechten en verplichtingen die van materiële betekenis zijn, maar niet uit de balans blijken, 
genoemd. De belangrijkste personele verplichtingen zijn: 

Openstaande verlofrechten van ambtelijke en SW-medewerkers (1) € 2.779.933 

Verplichtingen uit hoofde van de gemeentelijke FPU-aanvul l ing, voor uitkeringen € 94.781 
die zijn ingegaan tot en met 2008 (2) 

€ 2.874.714 

De betaalde premies c.q. opgenomen rechten worden in het jaar van betaling respectievelijk opname ten laste van de 
exploitatie gebracht. 

1) gedeeltelijk op basis van verlofsaldi ultimo 2011; uurtarief ambtelijk op basis van gemiddelde salariskosten 
van het ambtelijk personeelsbestand, uurtarief SW-medewerkers op basis van de toegevoegde waarde per 
uur per divisie 

2) schatting op basis van de lopende verplichtingen per 31 december 2011. 

Daarnaast zijn er nog de navolgende verplichtingen aangegaan: 

Voor de nieuw aangeschafte en aan te schaffen bedrijf- en dienstauto's zi jn/worden 4 tot 6-jarige R.O.B.-contracten 
afgesloten. 

Er worden nog enkele (kleine) bedrijfsruimten ten behoeve van de groenvoorziening gehuurd. 

Door de inmiddels beëindigde bouwafdeling zijn de afgelopen tien jaar nog enkele woningen gebouwd. Hiervoor be-staan 
nog garantieverplichtingen. De laatste woning is in 2002 gebouwd. Derhalve loopt deze verplichting in 2012 af. 

jaarrekening 2011 
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Toelichting op de resultatenrekening 2011 

Toegevoegde waa rde (x € 1.000) 
Begroo t 

Cat. O m s c h r i j v i n g 2011 2011 2010 

3.4 Netto omzet 
3.4 Mutatie voorraad gereed product en onderhanden werk 
3.4 Kosten grond- en hulpstoffen en uitbesteed werk 

29.277 
-36 

-7.440 

28.590 

-6.598 

28.852 
-36 

-7.156 

Toegevoegde waarde 21.801 21.992 21.660 

Verhouding directe kosten / netto-omzet (in %) 
FTE ' s W S W (gemiddeld, exclusief Begeleid Werken) 
Toegevoegde waarde per F T E (in €) 

25,5 
2.353 
9.265 

23,1 
2.375 
9.260 

24,9 
2.352 
9.209 

De netto omzet is ten opzichte van 2010 met 1,5 % gestegen. De stijging ten opzichte van de begroting bedraagt 2,4 %. 
De toegevoegde waarde (TW) is 0,7 % hoger dan 2010 en is 0,9 % lager dan begroot. De doelstelling ten aanzien van 
omzet is voor 2011 meer dan gerealiseerd. De doelstelling ten aanzien van toegevoegde waarde is nagenoeg 
gerealiseerd in 2011. 

B i jdragen ove rheden (x€ 1.000) 

Cat. Omsch r i j v i ng 2011 
Begroo t 

2011 2010 

4 1 Rijksbijdrage S W 
4.2 Bijdragen lokale overheden 
4.2 Subsidie projecten 

62.712 
1.283 

120 

66.699 
1.271 

310 

65.904 
1.261 

290 

Totaal 64.115 68.280 67.455 

Aantal S . E . ' s W S W gemiddeld 
Rijksbijdrage per S . E . gemiddeld (in €) 

2.438 
25.721 

2.435 
27.392 

2.390 
27.575 

Het Rijk heeft, via de deelnemende gemeenten de W V S - G r o e p een taakstelling opgelegd van in totaal 2.435,4 
standaardeenheden (SE). De realisatie bedroeg 2.438,49 S .E ' s . De verantwoorde rijksbijdrage S W is gebaseerd op de 
toekenning van het subsidiebedrag volgens de beschikking van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De 
definitieve toekenning zal naar verwachting in september 2012 plaatsvinden. 

De bijdragen lokale overheden zijn de gemeentelijke bijdragen per WSW-dee lnemer waartoe in de begroting 2003 is 
besloten. In 2004 is deze bijdrage met 3% geïndexeerd en bedraagt € 467,62 per deelnemer. Vanaf 2005 heeft er geen 
indexering meer plaatsgevonden. 

Subsidie projecten heeft betrekking op een bijdrage van de provincie inzake het collectief vervoer van € 58.000, 
afwikkeling project Nieuwe Kans gemeente Roosendaal € 62.000. 

Over ige bedr i j f sopbrengs ten (x€ 1.000) 

Cat. O m s c h r i j v i n g 2011 
Begroot 

2011 2010 

3.4 Opbrengsten serviceniveau-overeenkomsten 
Overige opbrengsten 
Incidentele baten 

3 3 Resultaat/boekwinst desinvesteringen 

2.052 
259 
173 

28 

2.005 
250 

0 

1.843 
137 
189 

4 

Totaal overige bedrijfsopbrengsten 2.512 2.255 2.173 

Jaarrekening 2011 
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WVS-Groep levert diverse diensten aan Access io Re-integratiediensten B.V. , V O F Schoonmaak, Stichting Samen 
Werken, Stichting Wes t Brabant Werkt en Propeople Holding B . V Dit vindt plaats op basis van service-niveau 
overeenkomsten waarin de diverse diensten staan beschreven en tegen welke kosten. 

Personeelskosten (x € 1.000) 
Begroot 

Cat. Omschrijving 2011 2011 2010 

Personeelskosten W S W 72.944 73.954 72.859 
Personeelskosten ambtelijk 6.950 7.270 7.132 
Inhuur personeel derden 4.157 3.992 4.246 

Totaal personeelskosten 84.050 85.216 84.237 

Personeelskosten W S W fx € 1.000) 
Begroot 

Cat. Omschrijving 2011 2011 2010 

1.1 Lonen W S W 56.099 57.040 55.876 
1.1 Sociale lasten W S W 7.795 7.516 7.716 
1.1 Pensioenpremie W S W 6.300 6.288 6.342 
3 4 Woon-werk vervoerskosten W S W 786 727 821 
34 Collectief vervoerskosten W S W 449 558 522 
34 Studiekosten 301 381 230 
3.4 Kosten arbeidsontwikkeling 5 21 16 
3 4 Overige personeelskosten W S W 486 553 610 
4.2 Verstrekte subsidies 723 870 726 

Totaal personeelskosten W S W 72.944 73.954 72.859 

FTE 's W S W (jaargemiddelde), excl . Beg. Werken 2.353 2.375 2.352 
Personeelskosten W S W per F T E (in €) 30.999 31.139 30.978 
Verhouding soc. lasten en pens. premie tov lonen W S W (%) 25,1 24,2 25,2 

De totale kosten voor het SW-personee l , € 72.944.000, hebben betrekking op een gemiddelde formatie van 2.353 full-time-
equivalents (FTE) (exclusief begeleid werken). Begroot was een gemiddelde formatie van 2.375 F T E ' s . 

De kosten SW-personeel zijn in 2011 met 0,5 % gestegen ten opzichte van 2010. Het aantal F T E S W (exclusief begeleid 
werken) is nagenoeg gelijk gebleven. Derhalve zijn de kosten per F T E S W ook met 0,5 % gestegen. Deze stijging was 
voorzien in de begroting. 

De sociale lasten bedragen in 2011 13,8 % van het brutoloon. Dat is 0,6 % hoger dan begroot en gelijk 2010. 

De pensioenpremies, in 2011 11,2 % zijn 0,2 % lager dan in 2010 en 0,2 % hoger dan begroot. 

De kosten van collectief vervoer zijn beduidend binnen de begroting gebleven en 2010. Doo reen wijziging van het 
standpunt van de belastinginspecteur mag nu ook de betaalde omzetbelasting in de vooraftrek worden meegenomen. 

Het plaatsen van nieuwe S W - m ede werkers in Begeleid Werken is uitbesteed aan Access io Re-integratiediensten B.V. 
Ten opzichte van de begroting werd e r € 147.000 minder loonkostensubsidie betaald aan Access io . Het begrote aantal 
SW-medewerkers voor Begeleid Werken bleef achter op de begroting. 

Voor identificatiedoeleinden. 
Behorend bij controieverkiirinn 
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Personeelskosten ambtenaren (x € 1.000) 
Begroot 

Cat. Omschrijving 2011 2011 2010 
1.1 Lonen 5.443 5.655 5.675 
1 1 Sociale lasten 532 515 496 
1.1 Pensioenlasten 733 752 730 
34 Reiskosten 53 83 60 
3.4 Studiekosten 46 164 68 
3.4 Overige personeelskosten 143 101 104 

Totaal 6.950 7.270 7.133 

Formatie ten laste van exploitatie 101,6 103,0 106,7 
Formatie ten laste van voorzieningen 0,5 0 0,5 
Aantal ambtenaren (FTE 's gemiddeld) 102,1 103,0 107,2 

Personeelskosten ambtelijk per F T E (in €) 68.077 70.583 66.526 
Verhouding sociale lasten / lonen ambtelijk (in %) 9,8 9,1 8,7 

De gemiddelde formatie van regulier personeel (ambtenaren en inhuur van Flexkompaan) over 2011 bedroeg 186 full-time-
equivalents (FTE. een formatieplaats van 36 uur). 

De gemiddelde loonkosten per ambtenaar zijn ten opzichte van 2010 met 1,8 % gestegen. Ten opzichte van de begroting 
zijn de kosten met 4 % gedaald per F T E . Het aantal ambtenaren neemt alleen maar af. Nieuwe medewerkers komen in 
dienst van Flexkompaan B.V. 

De sociale lasten zijn ten opzichte van 2010 gestegen met 1,1 % ( 9,8 % ten opzichte van 8,7 %). De pensioenpremies 
voor ouderdoms- en nabestaandenpensioen zijn gestegen van 12,9 % naar 13,5 % . 

De overige loonkosten bestaan met name uit studiekosten, kosten van kinderopvang en kosten van personeelswerving. 

Inhuur personeel derden (x€ 1.000) 
Begroot 

Cat. Omschrijving 2011 2011 2010 
3 0 Inhuur Flexkompaan 3.855 3.976 4.061 
30 Inhuur Stichting W B W 4 0 0 
30 Overige inhuur 298 16 185 
3.0 Totaal inhuur personeel derden 4.157 3.992 4.246 

In 2011 zijn gemiddeld 78,0 fte's (2010: 78,0) ingehuurd van Flexkompaan. O m wachtgeldproblematieken te voorkomen 
wordt nieuw personeel via Flexkompaan B.V. tewerkgesteld. De totale personeelsformatie (ambtelijk en inhuur) is 5 fte 
onder 2010, zoals uit bijgaand overzicht blijkt. Inhuur Stichting W B W heeft betrekking op projecten waarbij personen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt een integratieproject wordt geboden om deze afstand te verkleinen en zo mogelijk op te 
heffen. Deze projecten worden vanaf 2010 uitgevoerd door Access io Reïntegratiediensten B.V. De overige inhuur betreft 
inhuur WiW-medewerkers en overige indirecte uitzendkrachten, (met name in vakantieperiodes om afspraken met klanten 
na te komen). 

Begroot 
2011 2011 2010 

Ambtelijke medewerkers, gemiddeld aantal FTE 's 102,1 103,0 107,2 
Inhuur personeel derden, gemiddeld aantal FTE 's T&2 80J) 78,0 

180,3 183,0 185,2 

Voor identificatiedoeleinden. 
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Afsch r i j v i ngskos ten [x€ 1.000) 
Begroo t 

Cat. Omsch r i j v i ng 2011 2011 2010 

2 3 Afschrijving materiele vaste activa 1.676 2.139 1.925 

De afschrijvingen zijn lager dan in 2010. De investeringen zijn toegelicht op bladzijde 16. Ten opzichte van de begroting 
zijn de afschrijvingen € 263.000 lager. Dit wordt veroorzaakt door een zeer terughoudend beleid inzake investeringen. Het 
totaal investeringsbudget voor 2011 is voor ca 1/3e deel gebruikt. 

Over ige bedr i j f skos ten (x € 1.000) 
Begroo t 

Cat. O m s c h r i j v i n g 2011 2011 2010 

3 4 Huren 84 93 48 
34 Onderhoud 1.442 1,268 1.502 
3.1 Energie 1.012 995 923 
34 Indirecte productiekosten 228 301 376 
34 Reiskosten werkkilometers 61 99 80 
34 Onderzoek en advies 230 282 208 
34 Marketing- en verkoopkosten 101 205 155 
34 Algemene kosten 1.100 1.300 1.167 
3.4 Incidentele lasten 238 120 478 

Totaal 4.496 4.663 4.937 

De huurlasten bestaan voor een groot deel uit tijdelijke huur van bedrijfsauto's voor de postactiviteiten. (Kadis en Business 
Post) 

De onderhoudskosten zijn ten opzichte van 2010 gedaald met 4 %. In vergelijking met de begroting zijn de 
onderhoudskosten met 14 % gestegen. 

De energiekosten zijn met bijna 10 % gestegen ten opzichte van 2010. Lagere energiekosten voor huisvesting zijn meer 
dan gecompenseerd door toename van de brandstofkosten van de bedrijfsauto's, deels door toename van het aantal 
auto's en deels door gestegen brandstofprijzen. 

Indirecte productiekosten zijn met 39 % gedaald ten opzichte van 2010. Dit wordt met name veroorzaakt door het mee 
laten betalen door de klant van dit soort kosten. 

Reiskosten werkkilometers zijn (wederom) met 24 % gedaald ten opzichte van 2010. 
Onderzoek en advieskosten zijn met 11 % gestegen ten opzichte van 2010. 
Marketing en verkoopkosten zijn met 35 % gedaald ten opzichte van 2010. 
De overige algemene kosten zijn met 6 % gedaald ten opzichte van 2010. 

In het algemeen kan worden gesteld dat er nog steeds kostenbesparingen op allerlei kostensoorten worden 
gerealiseerd. 

Incidentele lasten (x € 1 000) Beg roo t 
2011 2011 2010 

- Voorziening vordering W G D 
- Extra betaalde sectorpremie 2005 - 2009 
- Kosten vertrekregeling 
- boekverlies bedrijfsauto, incl. extra belastingen 
- Naheffing loonheffing 
- Voorziening claim Robidus 
- Uitbetaling achterstallig W A O 
- Kosten FPU-gemeenten 

De incidentele lasten worden verantwoord onder de overige bedrijfskosten. 

0 
0 

102 
39 

0 
0 
8 

89 
238 

20 

100 
120 

94 
150 

0 

36 

81 

117 
478 

Voor identificatiedoeleinden. 
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Incidentele baten (x € 1.000) Begroot 
2011 2011 2010 

• Vrijval voorziening belastingclaim 0 70 
- Terugontvangen B T W vervoer op maat 2006-2010 168 
- Terugontvangen B T W op oninbare vorderingen 4 76 
- Afboeking inkoopnota's W G D 0 37 
- Diverse baten 1 6 

173 0 189 
De incidentele baten worden verantwoord onder de overige opbrengsten. 

Totaal Incidentele baten en lasten (x € 1.000) -65 -120 -289 

Rentebaten en -lasten (x € 1.000) 
Begroot 

Cat. Omschrijving 2011 2011 2010 

2.1 Langlopende leningen B N G o/g 455 418 500 
Langlopende leningen u/g Propeople Holding B V. -47 -52 -48 
Kasgeldlening B N G 58 100 25 

2 1 Overige rentebaten en -lasten 34 143 15 

Totaal 500 609 492 

De rentelasten zijn ten opzichte van 2010 toegenomen met 1,6 %. In paragraaf 6 van de algemene toelichting is het 
treasury-beleid en de relatie met het kasstroomoverzicht verder toegelicht. 

Resultaat verbonden partijen (x € 1.000) 
Begroot 

Cat. Omschrijving 2011 2011 2010 

2.1 Dividend deelnemingen 0 1O0 245 

In 2011 is door de Algemene vergadering van aandeelhouders van Propeople Holding B.V. besloten geen dividend 
uit te keren. 

Exploitatieresultaat (x € 1.000) 
Begroot 

Cat Omschrijving 2011 2011 2010 

6 0 Saldo -2.494 0 308 

De exploitatie sluit met een nadelig resultaat van € 2.494.000 . In de paragraaf "overige gegevens" (volgende pagina) is 
het voorstel tot bestemming van dit resultaat opgenomen. 

Voor identificatiedoeleinden. 
Behorend bij conUoleverklaring 
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Overige gegevens 

Voorstel tot verwerking van het resultaat 

Voorgesteld wordt om het exploitatieresultaat over 2011 ad. € 2.494.000 verlies te onttrekken 
aan de algemene reserve. 

Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinanceerde Topinkomens (WOPT) 

In het verslagjaar zijn geen bedragen uitbetaald aan medewerkers die in het kader van de 
WOPT gemeld moeten worden. 

Gebeurtenissen na balansdatum 
Door de ontwikkelingen in politiek Nederland met betrekking tot sociale aspecten van de samenleving 
is de toekomst voor de WVS-groep uiterst onzeker. In een tijdsbestek van vijfjaar wordt de rijks
bijdrage per S E. medewerker S.E. teruggebracht van het nivo van ruim € 27.000 naar een bedrag 
van € 22.050 per SE. Daarnaast gaat de Wet SW op in een nieuwe wet genaamd " Werken naar vermogen" 
waarin ook de WWB, WIJ en Wajong worden ondergebracht. 
Op dit moment zijn de deelnemende gemeenten aan het onderzoeken welke activiteiten de WVS-groep 
in de toekomst nog gaat uitvoeren. Dit kan betekenen dat de organisatie van WVS-groep drastisch moet 
worden aangepast. Er zal voor 30 april 2012 een herstructureringsplan door de deelnemende gemeenten 
worden ingediend bij het ministerie. Er is door het ministerie een herstructureringsfonds opgericht van totaal 
€ 400 miljoen. Dit fonds kan worden verdeeld naar rato van het aantal S.E.'s. Voor WVS-groep betekent dit 
dat een claim gelegd kan worden van ca € 11 miljoen op dit fonds. 

d.d. ..za.MRT mi 

Voor identificatiedoeleinden. 
Behorend bij controleverklaring 
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is als separate bijlage toegevoegd 
aan de jaarstukken. 

Jaarrekening 2011 

Voor identificatiedoeleinden. 
Behorend bij controleverklaring 
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Bijlage 3 

Staat van voorzieningen en reserves (x € 1.000) 

Omschrijving Saldo aan het Vermeerderingen Verminderingen Saldo aan het 
begin van de in de in de einde van de 

verslagperiode verslagperiode verslagperiode verslagperiode 

Algemene reserve 3.886 3.234 7.120 

Bestemmingsreserves S W 2.926 0 2.926 0 

Nog te bestemmen resultaat 308 -2.494 308 -2.494 

Subtotaal reserves 7.720 740 3.234 4.626 

Voorziening voor 
wachtgeldverplichtingen 41 102 10 133 

Voorziening 
Back-serviceverplichtingen 1 0 1 0 

Voorziening Robidus 81 0 0 81 

Voorziening rijkssubsidie 122 22 92 52 

Subtotaal voorzieningen 245 724 103 266 

Totaal reserves en 
Voorzieningen 7.365 864 3.337 4.892 

Voor identificatiedoeleinden. 
Behorend bij controleverklaring 
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Bijlage 4.1 

Overzicht van het bedrijfsresultaat per divisie 

Divisie Divisie Divisie Concern Eliminatie geconsoli-
Industrie @Work Diensten diensten deerd 

Baten 
Netto Omzet 11.397 5.930 12.111 5.027 -5.187 29.277 
Mutatie voorraad gereed product 0 0 -36 0 0 -36 
en onderhanden werk 
Grond-en hulpstoffen en -5.731 0 -1.709 0 0 -7.440 
uitbesteed werk 

Toegevoegde waarde 5.666 5.930 10.366 5.027 -5.187 21.801 

Bijdragen overheden 
Overige opbrengsten 

23.489 
39 

14.417 
0 

23.543 
3.285 

2.667 
2.060 

0 
-3.046 

64.115 
2.338 

Subtotaal 23.528 14.417 26.827 4.727 -3.046 66.453 

Totaal baten 29.194 20.347 37.193 9.754 -8.233 88.255 

Lasten 
Personeelskosten 
Afschrijvingskosten 
Overige bedrijfskosten 

-29.928 
-118 

-3.410 

-18.975 
-3 

-878 

-30.336 
-701 

-4.593 

-5.403 
-1.053 
-3.082 

569 
0 

7.664 

-84.074 
-1.875 
-4.300 

Totaal bedrijfskosten -33.457 -19.856 -35.631 -9.538 8.233 -90.249 

Resultaat uit gewone 
bedrijfsuitoefening vóór 
doorbelastingen en rente 

•4.263 491 1.562 216 0 -1.994 

Centrale doorbelastingen 0 0 0 0 0 0 

Resltaat uit gewone 
Bedrijfsuitoefening vóór rente 

-4.263 491 1.562 216 0 -1.994 

Rentebaten en -lasten 0 0 0 -500 0 -500 

Resltaat uit gewone 
Bedrijfsuitoefening 

-4.263 491 1.562 -284 0 -2.494 

Resultaat verbonden partijen 0 0 0 0 0 0 

Mutatie reserves 0 0 0 0 0 0 

Exploitatieresultaat -4.263 491 1.562 -284 0 -2.494 

Aantal fte's WSW (gemiddeld) 
Aantal se's WSW (gemiddeld) 

890 
912 

510 
513 

900 
913 

53 
54 

2.353 
2.392 

Toegevoegde waarde: 
Per fte WSW (x € 1.00) 6.364 11.636 11.519 29.519 

Exploitatieresltaat: 
Per fte WSW (x € 1.00) -670 42 136 -1.060 

Voor identificatiedoeleinden. 
Jaarrekening 2011 Behorend bij controleverklaring pagina 36van41 
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Bijlage 4.2.1 

Overzicht van het bedrijfsresultaat per divisie 

Divisie industrie 

Baten 
Netto Omzet 
Mutatie voorraad gereed product 
en onderhanden werk 
Grond-en hulpstoffen en 
uitbesteed werk 

Toegevoegde waarde 

2011 

11.397 
0 

-5.731 

5.666 

2010 

11.282 
0 

-5.585 

5.697 

Bijdragen overheden 
Overige opbrengsten 

Subtotaal 

Totaal baten 

Lasten 
Personeelskosten 
Afschrijvingskosten 
Overige bedrijfskosten 

Totaal bedrijfskosten 

Resultaat uit gewone 
bedrijfsuitoefening vóór 
doorbelastingen en rente 

Centrale doorbelastingen 

Resltaat uit gewone 
Bedrijfsuitoefening vóór rente 

Rentebaten en -lasten 

Resltaat uit gewone 
Bedrijfsuitoefening 

Resultaat verbonden partijen 

Mutatie reserves 

Exploitatieresultaat 

Aantal fte's W S W (gemiddeld) 
Aantal se's W S W (gemiddeld) 

Toegevoegde waarde: 
Per fte W S W (x€1) 

Exploitatieresltaat: 
Per fte W S W (x € 1) 

Jaarrekening 2011 

23.489 
39 

24.426 
0 

23.528 

29.194 

-29.928 
-118 

-3.410 

-33.457 

-4.263 

0 

-4.263 

0 

-4.263 

-4.263 

890 
912 

6.364 

24.426 

30.123 

-29.992 
-136 

-3.526 

-33.654 

-3.531 

0 

-3.531 

0 

-3.531 

0 

0 

-3.531 

879 
901 

6.482 

V§#r identrfif&tiedoeleinden. 
Behorend bij c o n t r o l e v £ d ^ § f i f t n 4 1 
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Bijlage 4.2.2 

Overzicht van het bedrijfsresultaat per divisie 

Divisie @Work 2011 2010 

Baten 
Netto Omzet 
Mutatie voorraad gereed product 
en onderhanden werk 
Grond-en hulpstoffen en 
uitbesteed werk 

5.930 
0 

0 

6.582 
0 

0 

Toegevoegde waarde 5.930 6.582 

Bijdragen overheden 
Overige opbrengsten 

14.417 
0 

15.831 
0 

Subtotaal 14.417 15.831 

Totaal baten 20.347 22.413 

Lasten 
Personeelskosten 
Afschrijvingskosten 
Overige bedrijfskosten 

-18.975 
-3 

-878 

-19.999 
-5 

-1.068 

Totaal bedrijfskosten -19.856 -21.072 

Resultaat uit gewone 
bedrijfsuitoefening vóór 
doorbelastingen en rente 

491 1.341 

Centrale doorbelastingen 0 0 

Resltaat uit gewone 
Bedrijfsuitoefening vóór rente 

491 1.341 

Rentebaten en -lasten 0 0 

Resltaat uit gewone 
Bedrijfsuitoefening 

491 1.341 

Resultaat verbonden partijen 0 0 

Mutatie reserves 0 

Exploitatieresultaat 491 1.341 

Aantal fte's WSW (gemiddeld) 
Aantal se's WSW (gemiddeld) 

510 
513 

536 
540 

Aantal fte's WSW - begeleid werken (gemiddeld) 
Aantal se's WSW - begeleid werken (gemiddeld) 

48 
47 

46 
44 

Toegevoegde waarde: 
Per fte WSW (x € 1) 11.636 12.280 

Exploitatieres Itaat: 
Per fte WSW (x € 1) 42 109 

Voor i den t i f i ca t i edoe le inden . 

Jaarrekening 2011 
d bi i con t ro leverk la r ing 
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Bijlage 4.2.3 

Overzicht van het bedrijfsresultaat per divisie 

Divisie Diensten 

Baten 
Netto Omzet 
Mutatie voorraad gereed product 
en onderhanden werk 
Grond-en hulpstoffen en 
uitbesteed werk 

Toegevoegde waarde 

Bijdragen overheden 
Overige opbrengsten 

Subtotaal 

Totaal baten 

Lasten 
Personeelskosten 
Afschrijvingskosten 
Overige bedrijfskosten 

Totaal bedrijfskosten 

Resultaat uit gewone 
bedrijfsuitoefening vóór 
doorbelastingen en rente 

Centrale doorbelastingen 

Resltaat uit gewone 
Bedrijfsuitoefening vóór rente 

Rentebaten en -lasten 

Resltaat uit gewone 
Bedrijfsuitoefening 

Resultaat verbonden partijen 

Mutatie reserves 

Exploitatieresultaat 

Aantal fte's W S W (gemiddeld) 
Aantal se's W S W (gemiddeld) 

Toegevoegde waarde: 
Per fte W S W (x€1) 

Exploitatieresltaat: 
Per fte W S W (x€1) 

Jaarrekening 2011 

2011 2010 

12.111 11.208 
-36 -36 

-1.709 -1.592 

10.366 9.580 

23.543 24.434 
3.285 3.141 

26.827 27.575 

37.193 37.155 

-30.336 -29.560 
-701 -743 

-4.593 -4.484 

-35.631 -34.787 

1.562 2.368 

0 0 

1.562 2.368 

0 0 

1.562 2.368 

0 0 

0 

1.562 2.368 

900 889 
913 901 

11.519 10.776 

^ / o o r ide^ t i f i ca t i edoe le inden . 
B e h o r e n d bij con t ro leve rk la r ing 
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Bijlage 4.2.4 

Overzicht van het bedrijfsresultaat per divisie 

Concern 

Baten 
Netto Omzet 
Mutatie voorraad gereed product 
en onderhanden werk 
Grond-en hulpstoffen en 
uitbesteed werk 

Toegevoegde waarde 

2011 

5.027 
0 

5.027 

2010 

5.034 
0 

-68 

4.966 

Bijdragen overheden 
Overige opbrengsten 

Subtotaal 

Totaal baten 

Lasten 
Personeelskosten 
Afschrijvingskosten 
Overige bedrijfskosten 

Totaal bedrijfskosten 

Resultaat uit gewone 
bedrijfsuitoefening vóór 
doorbelastingen en rente 

Centrale doorbelastingen 

Resltaat uit gewone 
Bedrijfsuitoefening vóór rente 

Rentebaten en -lasten 

Resltaat uit gewone 
Bedrijfsuitoefening 

Resultaat verbonden partijen 

Mutatie reserves 

Exploitatieresultaat 

Aantal fte's W S W (gemiddeld) 
Aantal se's W S W (gemiddeld) 

2.667 
2.060 

2.763 
1.927 

4.727 

9.754 

-5.403 
-1.053 
-3.082 

-9.538 

216 

0 

216 

-500 

-284 

0 

0 

-284 

53 
54 

4.690 

9.656 

-4.903 
-1.041 
-3.335 

-9.279 

377 

0 

377 

-492 

-115 

245 

0 

130 

48 
48 
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Bijlage 5 

5 jaren WVS-Groep 
2011 2010 2009 2008 2007 

Aantal W S W werknemers per 31-12 2.715 2.703 2.725 2.791 2.836 
Aantal fte's W S W per 31-12 2.356 2.357 2.394 2.448 2.476 
Aantal fte's W S W jaargemiddelde 2.353 2.352 2.432 2.434 2.454 
Aantal SE's W S W jaargemiddelde 2.392 2.390 2.468 2.474 2.498 
Aantal fte's regulier jaargemiddelde 180 185 186 181 184 

Aantal W S W werknemers per 
regulier (jaargemiddelde) 13 13 13 13 13 

Personeelskosten WSW (x € 1000) 72.944 72.859 72.488 71.144 70.435 
• per fte WSW gemiddeld 30.999 30.977 29.806 29.226 28.702 
• indexcijfer (2005 = 100) 110 111 107 105 103 

Personeelskosten regulier** (x € 1000) 6.950 7.132 7.464 7.715 7.892 
• per fte regulier gemiddeld 38.665 38.551 40.129 42.624 42.891 
• indexcijfer (2005 = 100) 78 78 81 86 87 

Toegevoegde waarde (x € 1000) 21.801 21.660 21.675 22.295 22.245 
• per fte W S W gemiddeld 9.265 9.209 8.912 9.160 9.065 
• indexcijfer (2005 = 100) 103 103 99 102 101 

Rijksbijdrage (x € 1000) 62.712 65.904 66.800 65.037 64.005 
• per S.E. W S W gemiddeld 26.222 27.575 27.066 26.288 25.622 
• indexcijfer (2005 = 100) 107 112 110 107 104 
• verh. loonkst. WSW/Rijksbijdrage (in %) 116 111 109 109 110 

Gemeentelijke bijdrage (x € 1000) 1.283 1.261 1.298 1.321 1.302 
• per fte W S W gemiddeld (in€1) 545 536 534 543 531 

Exploitatieresultaat (x€ 1000) -2.494 308 383 4 1.003 
* per fte W S W gemiddeld (in€1) -106 13 16 0 41 
* in % van totaal vermogen -53,9 7,0 5,0 0,0 3,0 
* in % van toegevoegde waarde -11,4 1,0 2,0 0,0 5,0 
* in % van rijksbijdrage -4,0 0,0 1,0 0,0 2,0 

Voorraad in % van de omzet 3,8 3,9 4,0 5,3 5,0 

Handelsdebiteuren in % van de omzet 18,4 15,0 18,0 19,0 22,0 

Vaste activa in % van langlopend vermogen 164,3 171,0 129,0 124,0 116,0 

Eigen vermogen in % van totaal vermogen 16,7 18,0 23,0 21,0 21,0 

Voor identificatiedoeleinden. 
Behorend bij controleverklaring 

Jaarrekening 2011 2 9 MRT, 2012 ~^|f pagina 41 van 41 



Mfnittcrie van Bin 
Koninkrijksrelatie tertian die Zaken en 

I N D I C A T O R E N 

warirvoonianlng (Waw) 

Wet lodeJe 
vwrKvoofiitnlng (W«*) 

openbaar Hehaam o.g.v. 
Wfif {StSa lunen 
medeoverheden) 

Hat openbaar Nchaam 
verantwoordt hiar per 
gemeente over het dool 
van do reyeing dat in 2011 
doorhal openbaar Uohaam 
j uitgevoerd. 

Hieronder per regel 6ón 
gemeente(oode) salariëren 
en In de kolommen emuit 
da veninhvwrdlngilnformatJe 
vow dlo gemeenle Invullen 

Aard oonlrola n.v.t. 

0200 (ApaMoom) 
0202 (Arnhem) 
0748 fBargen Op Zoorr 
07oe fSrada)' 
0503 {Deffi) 
0400 pen Haider) 
1718 {Drtmmplanj 
0772 (Eindhoven) 
0777 (ERarvLfluQ 

0764 (QitiB En Rij an) 
0664 (Qoei) 
0392 (Haarlem) 
1655 (HaJderberge) 
0917 (Heerlen) 
079-4 (Helmond) 
1709 (Moerdijk) 

17 0703 (Ra lm era waal) 
18 i r _ " 674(Rooaendaaf) 

0640 (Rucphen) 
2C 0606 (Schiedam) 
21 0651 (Steenbergen) 

. 22 0715 (Temeuzen) 
23 0718 (Tholen) 
24 0866 (Tilbuft)? 

0866 pJden) 26 
26 
27 
28 0622 (Vlaardingen) 

15-81 (Utrechtse Heuvelrug) 
WW (Val ka n swaard) 

20 
30 
31 
3C 0873 (W oen a dracht) 

0679 (Zundert) 
3210642 (Zwjndrecht) 

Hal tola* aanUl 
geïndiceerde inwonen 
oar gemeente dM een 
dienrlbetmkklng heeft of 
op da wicMiijn dart en 
baicWkbiirii om een 
dienstbetrekking all 
bedoeld In artikel 2, 
eartfelld.of ar1ikal7v*n 
da wtl la aanvaarden op 
31 december 2011 

Aard controle R 

Hal totui aarrtai inwonen 
dal Is uHgeiuxornd uit het 
wtnww men bei tand In 
2011, uUgedruki m 
arbeidsjaren 

Aard controle R 

Hat loUaJ aantal . 
gerealiseerde 
arbeidsplaatsen voor 
geïndiceerde Inwonen ki 
2011, uitgedrukt In 
rbeldsjaren " 

Aard controle R 

Hat (otaaJ aantal 
gerealiseerde begeleid 
werkenplekken voor 
gerrvdloeorde inwoner» In 
2011, uHgedniWln 
arbeidsjaren 

Aard controie R 

V o o r i d e n t i f i c a t i e d o e l e i n d e n . 
B e h o r e n d bij con t ro l eve rk l a r i ng 
d.d 23.MRU012. 



Deloitte Deloitte Accountants B.V. 
Bijster 5 
4817 HX Breda 
Postbus 1195 
4801 BD Breda 
Nederland 

Tel: 088 288 2888 
Fax: 088 288 9794 
www.deloitte.nl 

Aan het Algemeen en Dagelijks Bestuur van het 
Werkvoorzieningsschap West Noord-Brabant 
Postbus 1130 
4700 BC Roosendaal 

Datum Behandeld door Ons kenmerk 

29maart2012 R.J.M. Demmers R A 3113121580/2011/2124/mv 

Onderwerp Uw kenmerk 

Controleverklaring jaarrekening 2011. 

Geachte leden van het algemeen en dagelijks bestuur, 

Hierbij ontvangt u een gewaarmerkt exemplaar van de jaarrekening 2011, voorzien van onze 
controleverklaring d.d. 29 maart 2012. Wij hebben één exemplaar van de controleverklaring 
voorzien van een originele handtekening. Dit exemplaar is ten behoeve van uw eigen gebruik. 
Het in bijlage 2 opgenomen exemplaar van de controleverkJaring is voorzien van de naam van 
onze accountantspraktijk en de naam van de accountant, echter zonder persoonlijke 
handtekening. Wij verzoeken u bij openbaarmaking van de controleverklaring gebruik te maken 
van het exemplaar van de controleverklaring dat niet is voorzien van een persoonlijke 
handtekening. Dit conform het advies van de beroepsorganisatie N B A ter vermijding van fraude 
met handtekeningen van accountants. 

Wij bevestigen u ermee akkoord te gaan dat het afschrift van onze controleverklaring zonder 
persoonlijke handtekening wordt openbaar gemaakt, mits de opgemaakte jaarrekening 2011 
ongewijzigd wordt vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Wij verzoeken u, alvorens u tot 
publicatie overgaat, de controleverklaring en gezamenlijk daarmee openbaar te maken stukken 
aan ons ter beoordeling voor te leggen. Indien u deze jaarrekening en de verklaring opneemt op 
internet, dient u te waarborgen dat de jaarstukken goed zijn afgescheiden van andere informatie 
op de internet-site. Afscheiding kan bijvoorbeeld plaatsvinden door de jaarstukken in niet-
bewerkbare vorm als een afzonderlijk bestand op te nemen of door een waarschuwing op te 
nemen indien de lezer de jaarstukken verlaat ("u verlaat de beveiligde, door de accountant 
gecontroleerde jaarrekening 2011"). 

Op alle opdrachten verricht door Deloitte zijn de 'Algemene Voorwaarden Dienstverlening Deloitte Member of 
Nederland, november 2010' gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24362837 Deloitte Touche Tohmatsu Limited 
van toepassing. 
Deloitte Accountants B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te 
Rotterdam onder nummer 24362853. 



Deloitte 
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29 maart 2012 
3113121580/2011/2124/mv 

Overigens wijzen wij erop dat, indien tot de vergadering van het Algemeen Bestuur 
omstandigheden blijken die aanpassing van de jaarrekening 2011 noodzakelijk maken, 
dergelijke aanpassing nog voor de vergadering moet worden gemaakt. 

Uiteraard vervalt in die situatie onze bovengenoemde toestemming. 

Tot het geven van een nadere toelichting zijn wij gaame bereid. 

Hoogachtend, 

Deloitte Accountants B .V. 

T 

Drs. W.Veldhuis R A 



Deloltte Accountants B.V. 
Bijster 5 
4817 HX Breda 
Postbus 1195 
4801 BD Breda 
Nederland 

Tel: 088 288 2888 
Fax: 088 288 9794 
www.delortte.nl 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

Aan het Algemeen Bestuur van het Werkvoorzieningsschap West Noord-Brabant 

Verklaring betreffende de jaarrekening 

Wij hebben de jaarrekening 2011 van de gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningsschap 
West Noord-Brabant te Roosendaal gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 
december 2011 en de resultatenrekening over 2011 met de toelichtingen, waarin zijn opgenomen 
een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere 
toelichtingen, alsmede de Sisa-bijlage. 

Verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur 

Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningsschap West Noord-
Brabant is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening, alsmede voor het opstellen 
van het jaarverslag, beide in overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit begroting 
en verantwoording provincies en gemeenten. 

Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als 
de activa en passiva getrouw dient weer te geven en dat de in de jaarrekening verantwoorde 
baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming 
betekent in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving 
waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke regeling. 

Het dagelijks bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het 
noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de rechtmatige totstandkoming van 
baten, lasten en balansmutaties mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als 
gevolg van fraude of fouten. 

Verantwoordelijkheid van de accountant 

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze 
controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, 
waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het Besluit accountantscontrole decentrale 
overheden (BADO) en het controleprotocol inclusief normen- en toetsingskader zoals dit op 12 
december 2011 door het algemeen bestuur is vastgesteld. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor 
ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat 
een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van 
materieel belang bevat. 

Deloitte Accountants B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Member of 
Rotterdam onder nummer 24362S53. Deloltte Touche Tohmatsu Limited 

Deloitte 
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Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie 
over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn 
afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het 
inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als 
gevolg van fraude of fouten. 

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in 
aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld 
daarvan, alsmede voor de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties, 
gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. 
Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over 
de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeenschappelijke regeling. Een controle 
omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële 
verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de 
door het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling gemaakte schattingen, alsmede 
een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Deze financiële rechtmatigheidscriteria 
zijn vastgesteld met het normen- en toetsingskader door het algemeen bestuur van de 
gemeenschappelijke regeling op 12 december 2011. 

De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor 
onzekerheden 3% van de totale lasten en toevoegingen aan reserves. Op basis van artikel 2, lid 7 
B ADO is deze goedkeuringstolerantie door het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke 
regeling op 12 december 2011 vastgesteld. 

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om 
een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. 

Oordeel betreffende de jaarrekening 

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van de gemeenschappelijke regeling 
Werkvoorzieningsschap West Noord-Brabant een getrouw beeld van de grootte en de 
samenstelling van zowel de baten en lasten over 2011 als van de activa en passiva per 
31 december 2011 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies 
en gemeenten. 

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de 
balansmutaties over 2011 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn 
gekomen in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving 
waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke regeling. 

3113121580/2011/2123/mv 
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Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen 

Ingevolge artikel 213, lid 3 onder d Gemeentewet vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover 
wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening. 

Breda, 29 maart 2012 

Deloitte Accountants B .V . 

Drs. W. Veldhuis R A 

3113121580/2011/2123/mv 



Deloitte Accountants B.V. 
Bijster 5 
4817 HX Breda 
Postbus 1195 
4801 BD Breda 
Nederland 

Tel: 088 288 2888 
Fax: 088 288 9794 
www.deloitte.nl 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

Aan het Algemeen Bestuur van het Werkvoorzieningsschap West Noord-Brabant 

Verklaring betreffende de jaarrekening 

Wij hebben de jaarrekening 2011 van de gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningsschap 
West Noord-Brabant te Roosendaal gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 
december 2011 en de resultatenrekening over 2011 met de toelichtingen, waarin zijn opgenomen 
een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere 
toelichtingen, alsmede de Sisa-bijlage. 

Verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur 

Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningsschap West Noord-
Brabant is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening, alsmede voor het opstellen 
van het jaarverslag, beide in overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit begroting 
en verantwoording provincies en gemeenten. 

Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als 
de activa en passiva getrouw dient weer te geven en dat de in de jaarrekening verantwoorde 
baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming 
betekent in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving 
waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke regeling. 

Het dagelijks bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het 
noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de rechtmatige totstandkoming van 
baten, lasten en balansmutaties mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als 
gevolg van fraude of fouten. 

Verantwoordelijkheid van de accountant 

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze 
controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, 
waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het Besluit accountantscontrole decentrale 
overheden (BADO) en het controleprotocol inclusief normen- en toetsingskader zoals dit op 12 
december 2011 door het algemeen bestuur is vastgesteld. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor 
ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat 
een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van 
materieel belang bevat. 

Deloitte Accountants B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Member of 
Rotterdam onder nummer 24362853. Deloitte Touche Tohmatsu Limited 

Deloitte 
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Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie 
over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn 
afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het 
inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als 
gevolg van fraude of fouten. 

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in 
aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld 
daarvan, alsmede voor de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties, 
gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. 
Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over 
de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeenschappelijke regeling. Een controle 
omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële 
verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de 
door het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling gemaakte schattingen, alsmede 
een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Deze financiële rechtmatigheidscriteria 
zijn vastgesteld met het normen- en toetsingskader door het algemeen bestuur van de 
gemeenschappelijke regeling op 12 december 2011. 

De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1 % en voor 
onzekerheden 3% van de totale lasten en toevoegingen aan reserves. Op basis van artikel 2, lid 7 
BADO is deze goedkeuringstolerantie door het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke 
regeling op 12 december 2011 vastgesteld. 

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om 
een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. 

Oordeel betreffende de jaarrekening 

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van de gemeenschappelijke regeling 
Werkvoorzieningsschap West Noord-Brabant een getrouw beeld van de grootte en de 
samenstelling van zowel de baten en lasten over 2011 als van de activa en passiva per 
31 december 2011 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies 
en gemeenten. 

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de 
balansmutaties over 2011 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn 
gekomen in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving 
waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke regeling. 

3113121580/2011/2123/mv 
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Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen 

Ingevolge artikel 213, lid 3 onder d Gemeentewet vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover 
wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening. 

Breda, 29 maart 2012 

Deloitte Accountants B.V. 
Was getekend: Drs. W. Veldhuis R A 

3113121580/2011/2123/mv 
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Aan het Algemeen en Dagelijks Bestuur van de 
WVS-Groep 
Postbus 1130 
4700 BC R O O S E N D A A L 

Datum Behandeld door Ons kenmerk 

29 maart 2012 R.J.M. Demmers R A 3113121580/2011/2122/mv 

Onderwerp Uw kenmerk 

Accountantsverslag jaarrekening 2011. 

Geachte leden van het algemeen en dagelijks bestuur, 

Wij hebben de controle van de jaarrekening 2011 van de WVS-Groep afgerond. Naar aanleiding 
daarvan doen wij u hierbij ons accountantsverslag toekomen. 

Uiteraard zijn wij bereid dit verslag nader aan u toe te lichten. 

Hoogachtend, 

Deloitte Accountants B .V . 
/ 

Drs. W. Veldhuis R A 

Op alle opdrachten verricht door Deloitte zijn de 'Algemene Voorwaarden Dienstverlening Deloitte Member of 
Nederland, november 2010' gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24362B37 van Deloitte Touche TohmatSU 
toepassing. 
Deloitte Accountants B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te 
Rotterdam onder nummer 24362853. 
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Accountantsverslag 

uitgebracht aan 
het algemeen en het dagelijks bestuur van 
Werkvoorzieningsschap West Noord-Brabant 

Controle jaarrekening 2011 

Op alle contractuele relaties van Deloitte zijn de algemene voorwaarden van Deloitte, welke zijn 
gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam onder aktenummer 84/2004 van 
toepassing. 
Deloitte Accountants B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te 
Rotterdam onder nummer 24362853. 

Member of 
Deloitte Touche Tohmatsu 
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1. Inleiding 

1.1 De opdracht die u ons hebt verstrekt 

Binnen het kader van een meerjarige overeenkomst tussen de WVS Groep en Deloitte 
Accountants B.V. tot het controleren van uw jaarrekening worden elk jaar de onderlinge 
afspraken bevestigd door middel van een opdrachtbevestiging. Met de ondertekening van de 
opdrachtbevestiging hebt u ons op 3 oktober 2011 opdracht gegeven tot het controleren van de 
jaarrekening 2011. 

1.2 Gezamenlijke risicoanalyse als basis 

Onze controle start met het maken van een analyse van de risico's waar u als SW-bedrijf mee te 
maken heeft. Deze risicoanalyse zien wij als een gezamenlijke actie van ons controleteam en 
vertegenwoordigers van de WVS Groep en maakt deel uit van ons pre-auditgesprek. Het doel 
hiervan is op basis van gezamenlijke kennis van uw organisatie en uw omgeving en branche tot 
een zo volledig en bruikbaar mogelijke risicoanalyse te komen, die als basis voor verdere 
controlewerkzaamheden zal dienen. Het gaat hierbij om de externe risico's en de risico's in de 
bedrijfsvoering. Bij deze inventarisatie zal focus liggen op de risico's in de voor de jaarrekening 
relevante processen. De uitkomsten van deze processen dienen te resulteren in verantwoorde 
transacties in de jaarrekening. 

Onze risicoanalyse en daarop gebaseerde controleaanpak richten zich niet uitsluitend op de 
jaarrekening zelf, maar ook op het systeem van interne beheersing. Hoe beter dat systeem 
functioneert, hoe meer zekerheid er bestaat dat betrouwbare informatie wordt opgeleverd, zowel 
tussentijds als bij de jaarverantwoording. Omdat deze interne beheersing het gehele jaar goed 
dient te functioneren, behoeven wij met de aanvang van onze controle niet te wachten totdat de 
jaarrekening gereed is. Onze controle vindt daarom voor een belangrijk deel reeds in de tweede 
helft van het boekjaar plaats. Wij onderzoeken tijdens deze interim-controle de procesrisico's, 
om te bepalen of hierin voldoende beheersmaatregelen (de AO/IC) zijn getroffen. Het product 
van deze fase van de controle is een managementletter met daarin, wanneer dit aan de orde is, 
opgenomen verbeterpunten ter verdere optimalisatie van de interne beheersing. De interim
controle is uitgevoerd in november 2011. De managementletter is op 22 december 2011 aan uw 
algemeen directeur aangeboden. 

Bij de jaarrekeningcontrole stellen wij vast of de jaarrekening is opgesteld volgens de geldende 
verslaggevingsvoorschriften (het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en 
Gemeenten, hierna: BB V), of de door u opgestelde jaarrekening een getrouw beeld geeft en of de 
baten en lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Ook stellen wij vast dat de 
posten in de jaarrekening adequaat zijn toegelicht. Onze controle houdt niet in dat wij alle posten 
controleren. Onze aanpak heeft als doel om belangrijke onjuistheden en/of onrechtmatigheden te 
ontdekken, rekening houdend met de materialiteitsgrenzen zoals vastgelegd in het Besluit 
Accountantscontrole Decentrale Overheden (BADO). 
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Het product van de jaarrekeningcontrole is de controleverklaring bij de jaarrekening en dit 
voorliggende accountantsverslag. 

Wij zijn op 13 februari j l . gestart met de controle van de jaarrekening 2011. Bij aanvang van de 
balanscontrole was de kwaliteit van de ter controle aangeboden conceptjaarrekening voldoende 
om onze controle te starten. De dossiervorming was van voldoende niveau en tevens hebben wij 
volledige medewerking van uw medewerkers gehad bij het uitvoeren van onze 
controlewerkzaamheden. 

De belangrijkste bevindingen vanuit onze controle en de daaraan gekoppelde adviezen hebben 
wij in dit verslag opgenomen. Wij vragen de komende periode uw aandacht voor het opvolgen 
van de gegeven adviezen die naar onze mening direct bijdragen aan een verbetering van de 
verslaglegging, het inzicht in de financiële positie dan wel de verbetering van de interne 
beheersing van uw organisatie. Wij adviseren u om de follow-up van de bevindingen te 
bewaken. 

1.3 Onze onafhankelijkheid is gewaarborgd 

De voorschriften in het kader van onafhankelijkheid zijn binnen de beroepsorganisatie van 
registeraccountants (de NBA) opgenomen in de "Nadere Voorschriften inzake onafhankelijkheid 
van de openbaar accountant" (hierna: NVO) en vormen een belangrijk onderdeel van het 
'normenkader' waaraan een accountant moet voldoen. De naleving van de NVO is binnen de 
organisatie van Deloitte ingebed. 

Op basis van onze toetsing aan het 'normenkader' en waar nodig aanvullend getroffen 
maatregelen concluderen wij dat onze onafhankelijkheid als certificerend accountant bij uw 
organisatie voor 2011 voldoende is gewaarborgd. 

2. Jaarrekening 

2.1 Verslaggeving 

De jaarrekening is onderdeel van het jaarverslag. Het jaarverslag geeft een goed inzicht in de 
ontwikkelingen van de WVS Groep in 2011. In de jaarrekening worden de baten en lasten van de 
activiteiten over 2011 gepresenteerd en toegelicht. Wij zijn van mening dat het verslag (inclusief 
jaarrekening) goed geschikt is als verantwoordingsdocument richting het bestuur, de 
deelnemende gemeenten en andere belanghebbenden. 

2.2 Uw resultaat en eigen vermogen 

2.2.1 Resultaat 

Het resultaat bedraagt € 2.494.000 nadelig, tegenover een begroot resultaat van nihil en een 
positief resultaat van € 308.000 in 2010. De belangrijkste oorzaak van de verslechtering van het 
resultaat is de daling van de rijksbijdrage WSW bij nagenoeg gelijkblijvende WSW-
personeelskosten. 
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Wij geven het volgende overzicht: 

(bedragen x € 1.000) 2011 Begroot 2011 2010 

Rijksbijdrage WSW 62.712 66.699 65.904 

Personeelskosten WSW 73.252 73.954 72.859 

Saldo -/- 10.540 -/- 7.255 •/- 6.955 

Zoals blijkt is het nadelig saldo van de WSW-rijksbijdrage en de WSW-personeelskosten ten 
opzichte van de begroting bijna € 3,3 miljoen nadeliger geworden. 

Voor een meer uitgebreide toelichting op het rekeningresultaat over het jaar 2011 verwijzen wij 
naar de toelichting op de resultatenrekening en het overzicht van incidentele baten en lasten dat 
is opgenomen in deze toelichting. 

Het nadelig resultaat is als afzonderlijke post opgenomen onder het eigen vermogen. 

2.2.2 Balans 

2.2.2.1 Eigen vermogen 

Het eigen vermogen per eind 2011 bedraagt € 4.626.000 en bestaat per saldo uit de algemene 
reserve van € 7.120.000 en het negatieve resultaat 2011 van € 2.494.000. 

Gedurende 2011 is door het algemeen bestuur besloten om de bestemmingsreserve toe te voegen 
aan de algemene reserve. Deze is verwerkt in de hiervoor genoemde stand van de algemene 
reserve van € 7.120.000. 

2.2.2.2 Financiële vaste activa 

De WVS-Groep heeft een 100% deelneming in Propeople Holding B .V. (Propeople). Deze 
deelneming is gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs van € 18.000. Daarnaast heeft de WVS-Groep 
ultimo 2011 een vordering op deze B.V. van € 1.209.000 uit hoofde van een verstrekte lening. 

Op dit moment worden verschillende scenario's onderzocht met betrekking tot Accessio 
Re'integratiediensten B.V. , een 100% dochteronderneming van Propeople. Mogelijk zijn er 
gevolgen voor de waardering van Accessio door Propeople. Op dit moment valt hierover nog 
geen duidelijkheid te geven. 

De vraag is aan de orde of dit risico gevolgen heeft voor de waardering van de deelneming van 
WVS in en de verstrekte lening aan Propeople. 
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WVS verwacht voor Propeople voor 2012 e.v. positieve resultaten en positieve kasstromen, met 
name vanuit de schoonmaakactiviteiten. De directie verwacht dat daarmee de deelneming zijn 
waarde behoudt en dat Propeople in staat zal zijn de lening aan WVS volledig af te lossen. 

In de toelichting op de balans (post financiële vaste activa) is de situatie uiteengezet. 

Het is uiteraard van belang de financiële ontwikkelingen binnen de Holding en de gevolgen 
daarvan voor WVS continu te blijven volgen en het dagelijks en het algemeen bestuur hierover te 
blijven informeren. 

2.3 Goedkeurende controleverklaring 

Wij hebben bij de jaarrekening een goedkeurende controleverklaring verstrekt voor zowel de 
aspecten getrouwheid en rechtmatigheid. 

2.4 Financieringspositie op (middel) lange termijn 
De boekwaarde van de vaste activa bedroeg op 31 december 2011 € 19.991.000 

WVS heeft de volgende financieringsmiddelen ter beschikking: 

- Vreemd vermogen op lange termijn (incl. voorzieningen) € 7.542.000 

- Eigen vermogen (incl. te bestemmen resultaat 2011) € 4.626.000 

€12.168.000 

"Financieringstekort" op 31 december 2011 € 7.823.000 

WVS financiert dit "tekort" met kasgeldleningen en een rekening-courantfaciliteit bij de BNG in 
verband met de gunstige rentecondities van korte termijnfinanciering. Wij adviseren u de rente
ontwikkelingen op de voet te blijven volgen en, wanneer nodig en mogelijk, tot eventuele 
herfinanciering (i.e. omzetting naar een langlopende financiering) over te gaan. 

3. Fouten en onzekerheden SiSa 

Op grond van het Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden, artikel 5, lid 4, 
rapporteren wij in dit rapport over de fouten en onzekerheden van de specifieke uitkering Wsw 
die valt onder SiSa. Wij doen dit met een tabel die moet worden opgenomen ook als er geen 
fouten of onzekerheden geconstateerd zijn. Wij hebben de controle op deze regeling uitgevoerd 
op basis van de door u opgemaakte SiSa-bijlage en de nota verwachtingen accountantscontrole 
SiSa 2011. Aangegeven wordt of, en zo ja welke financiële fouten of onzekerheden zijn 
geconstateerd. In de bijlage hebben wij de tabel opgenomen. Kortheidshalve verwijzen wij u 
hiernaar. 
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4. Controle rechtmatigheid 

Over 2011 is op alle belangrijke processen interne controle uitgevoerd. Deze interne controles 
waren niet alleen gericht op de betrouwbaarheid van de gegevens en proces informatie maar ook 
op de rechtmatigheid van de hieraan ten grondslag liggende transacties en handelingen. Uit de 
rechtmatigheidscontrole komt één onrechtmatigheid met betrekking tot de externe wet- en 
regelgeving naar voor. Deze onrechtmatigheid heeft betrekking op de inkopen ten behoeve van 
de catering en bedrijfskantines die bij Sligro voor een bedrag van € 401.111 hebben 
plaatsgevonden. De waarde van de inkopen over 2011 overschrijdt de EU-aanbestedingsdrempel 
voor leveringen en diensten van € 193.000. Aangezien er geen EU-aanbesteding heeft 
plaatsgevonden, is sprake van een formele rechtmatigheidsfout welke in totaal € 401.111 
bedraagt. Wij hebben begrepen dat in 2012 een nieuwe aanbesteding van de inkopen voor de 
catering en bedrijfskantines plaatsvindt. Het is daarbij uiteraard van belang de E U -
aanbestedingsrichtlijnen in beschouwing te nemen. 

5. Automatisering 

Onze jaarrekeningcontrole is gericht op het geven van een oordeel over de jaarrekening zelf en is 
niet primair gericht op het doen van uitspraken over de betrouwbaarheid en de continuïteit van 
de geautomatiseerde gegevensverwerking als geheel of van onderdelen daarvan. Onze 
bevindingen daarover raken dan ook slechts die onderdelen die wij onderzocht hebben, wat wil 
zeggen dat wij terzake geen volledigheid pretenderen. Hiervoor is een specifiek daarop gericht 
onderzoek noodzakelijk. 

Naar aanleiding van onze controle van de jaarrekening 2011 zijn er geen bijzondere zaken 
betreffende de betrouwbaarheid en de continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking 
op te merken. 

Volledigheidshalve merken wij op dat eind 2010/begin 2011 Deloitte ERS een EDP-onderzoek 
bij de WVS Groep heeft uitgevoerd, waarvan wij de uitkomsten hebben besproken met het 
management. 

6. Frauderisico 

Van de accountant wordt op grond van de regels van de beroepsorganisatie (NBA) een 
professioneel-kritische houding verwacht ten aanzien van afwijkingen van materieel belang als 
gevolg van fraude in de jaarrekening. Ter invulling van deze professioneel-kritische houding zal 
de accountant een inschatting moeten maken van de frauderisico's, zich een beeld moeten 
vormen van de maatregelen van interne beheersing die de organisatie heeft getroffen om 
mogelijke fraudes van materieel belang te voorkomen, en te bezien of deze maatregelen effectief 
zijn. 

Wanneer sprake is van een aanwijzing voor fraude, dan zal de accountant dit moeten 
communiceren met, afhankelijk van de aard van de fraude, de algemeen directeur, het Dagelijks 
Bestuur en, in sommige gevallen (fraude in de top van de organisatie) en wanneer onvoldoende 
herstelwerkzaamheden worden ondernomen, het Algemeen Bestuur. 
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Om invulling te geven aan de eerdergenoemde verplichting hebben wij een fraudediscussie 
gevoerd binnen het controleteam en met het management van uw organisatie, waarbij wij de 
nadruk hebben gelegd op de eventuele mogelijkheden van materiële onjuistheden als gevolg van 
fraude in de jaarstukken, en op preventieve maatregelen daarbij. Van uw algemeen directeur 
hebben wij de bevestiging ontvangen dat er geen onregelmatigheden zijn geconstateerd. 

Daarnaast hebben wij conform onze beroepsregels zelfstandig werkzaamheden uitgevoerd die 
erop waren gericht om het risico van het "omzeilen" van de interne beheersingsmaatregelen door 
het management te detecteren. Tevens hebben wij specifieke controles uitgevoerd op 
memoriaalboekingen, controles van schattingen en zijn wij alert geweest op significante en 
ongebruikelijke transacties. 

Geen aanwijzingen dat er sprake is geweest van materiële fraude 

Hoewel wij, zoals hiervoor beschreven, een kritische houding hebben ten opzichte van risico's 
van fraude in de jaarrekening, merken wij op dat onze controle niet specifiek gericht is op het 
ontdekken van fraude. Tijdens de uitvoering van onze controle van de jaarrekening 2011 hebben 
wij geen aanwijzingen verkregen dat er sprake is geweest van fraude. 

7. Slot 

Wij vertrouwen erop met dit accountantsverslag een zinvolle bijdrage te hebben geleverd aan de 
vaststelling en goedkeuring van de jaarcekening 2011 van WVS Groep. 
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