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Bestuursverslag

Bestuursverslag
Doelstelling van het Verwey-Jonker Instituut
De stichting dr. Hilda Verwey-Jonker Instituut werd in 1993 opgericht door het toenmalige Ministerie 
van WVC als onafhankelijk wetenschappelijk instituut op het terrein van zorg en welzijn. Het insti-
tuut heeft zich in bijna vijfentwintig jaar ontwikkeld tot een gerespecteerde onderzoeksinstelling. In 
2016 werd als nieuwe missie vastgesteld dat het instituut‘ via onderzoek en expertise richting geeft 
aan de oplossing van actuele maatschappelijke vraagstukken, met het oog op een vitale en stabiele 
samenleving’. Daarbij gaat het meer in het bijzonder om de domeinen zorg en welzijn, veiligheid en 
leefbaarheid, migratie en integratie, arbeidsmarkt en maatschappelijke participatie, jeugd, opvoe-
ding en onderwijs. De breedte van onze expertise bepaalt de betekenis van het instituut. In het 
onderzoek variëren we van academische studies tot snel ondersteunend beleidsonderzoek. Het 
onderzoek is onafhankelijk én relevant; de stichting heeft geen winstoogmerk, en werkt op een basis 
van bedrijfsmatige regime gericht op continuïteit van het instituut. Met het oog hierop is in 2016 het 
administratieve systeem verbeterd.

Raad van bestuur
De stichting Hilda Verwey-Jonker kent een Raad van toezicht en een Raad van bestuur. De Raad van 
bestuur bestaat uit de voorzitter van de Raad van bestuur prof. Majone Steketee en wetenschappelijk 
directeur prof. Hans Boutellier. De Raad van bestuur bepaalt het dagelijkse beleid in overleg met het 
management team, dat bestaat uit de hoofden van de drie onderzoeksgroepen en de HR-manager. De 
voorzitter van de Raad van bestuur is eindverantwoordelijk. De Raad van bestuur stemt beleid en 
bedrijfsvoering af met Raad van toezicht. Het instituut kent een ondernemingsraad, die het bestuur 
adviseert over bedrijfsmatige aangelegenheden die het personeel aangaan. 

Opdrachtgevers
De werkzaamheden van het instituut worden verricht in opdracht van derden of op basis van een 
subsidie van een financier. Onze opdrachtgevers c.q. financiers zijn departementen, gemeenten, 
wetenschappelijke en particuliere fondsen en EU-programma’s. De resultaten van ons onderzoek 
stellen we actief beschikbaar aan de samenleving. Het instituut streeft naar een programmatische 
werkwijze om de herkenbaarheid voor opdrachtgevers te bevorderen en de onderlinge inspiratie te 
bevorderen.

In één geval is sprake van een integraal gefinancierd programma: het Kennisplatform Integratie & 
Samenleving (KIS). Voor de periode 2015 tot en met 2017 is door het Ministerie van SZW een subsidie 
toegekend voor de ontwikkeling en uitvoering van een kennisprogramma op het terrein van integratie 
en samenleving. 2015 was het eerste reguliere jaar. De subsidieverstrekker verleent de subsidie 
onder de voorwaarde dat het kennisinstituut Movisie als onderaannemer in de uitvoering wordt 
betrokken. Zowel met het departement als met Movisie zijn samenwerkingsovereenkomsten opge-
steld. Het programma wordt dit jaar door een externe partij geëvalueerd met het oog op mogelijke 
verbeteringen in de volgende subsidieperiode.

Voor andere programma’s geldt dat zij zijn gevormd op basis van projecten in opdracht van twee of 
meer opdrachtgevers. Het gaat hier respectievelijk om Geweld in gezinnen en de Kenniswerkplaats 
Veiligheid & Veerkracht (samen met de Vu). Ook voor een aantal andere onderwerpen wordt 
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gestreefd naar programmatische ontwikkeling (armoede, gezondheid en zorg en de transformatie van 
het sociale domein). Naast deze programma’s bestaat de bulk van het onderzoek uit enkelvoudige 
projectopdrachten.

Herstel en perspectief
Na de reorganisatie (2013) is de weg omhoog teruggevonden. Ook 2016 is met een kleine plus afgeslo-
ten, ondanks een onevenredig hoog ziekteverzuim. Het verwerven van KIS heeft een impuls gegeven 
aan het interne vertrouwen in de toekomst van het instituut. We gaan ervan uit dat de evaluatie dit 
jaar in positieve zin kan worden benut voor de continuering van het programma. In 2017 zal de 
communicatiefunctie van het instituut worden versterkt. Uitgangspunt daarvan is dat de expertise 
meer naar buiten zal worden gebracht ook onafhankelijk van concreet onderzoek. Daarmee zal de 
positie op de onderzoeksmarkt sterker worden.

Voor 2017 is de ambitie gericht op versterking van de vermogenspositie. Daartoe zal meer worden 
gestuurd op de omzetrealisatie (bovenop de normrealisatie van onderzoekers). Gestreefd wordt naar 
een hogere marge door het eerder voorzien in extra capaciteit bij mutaties of tekorten in het perso-
neelsbestand. Ook wordt extra ingezet op het terugdringen van het ziekteverzuim. De acquisitiestra-
tegie is verder versterkt door formalisering van de acquisitiecoördinatie en interne trainingen. Voor 
2017 is de orderportefeuille reeds goed gevuld. De Raad van bestuur heeft veel geïnvesteerd in 
netwerkvorming en relatiebeheer; ook van de medewerkers wordt verwacht hun externe relaties 
goed te onderhouden. 

Exploitatieresultaat 
De gerealiseerde omzet in 2016 bedroeg € 4.492.137 en was €254.128 hoger dan 2015. De kosten 
exclusief personeelskosten daalden met € 12.719 t.o.v. 2015. Het resultaat over 2016 bedraagt  
€ 7.238. Dit bedrag wordt ten gunste geboekt van de algemene reserve. Het resultaat in 2015 was 
€ 53.857. 

Personeel
Het personeelsbestand is ten opzichte van 2015 gestegen met 3,1 fte (4 personen). Het aantal mede-
werkers was in 2016: 51 (2015: 46). De personeelskosten stegen met € 297.477. Het gemiddelde 
ziekteverzuim bedroeg in 2016: 7,7% (2015: 5%). De meldingsfrequentie was 2016 1,15 (2015:1,47).

Omvang en functie van het vrij besteedbare vermogen
Het vrij besteedbare vermogen van de stichting staat ten dienste van het ondersteunen en dooront-
wikkelen van beleid en uitvoering in het sociale domein en om eventuele verliezen op te vangen om 
zo de continuïteit van het instituut te waarborgen. Het vrij besteedbaar vermogen van de stichting 
was op 31-12-2016 € 244.041.
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Verslag van de Raad van toezicht

De Raad van toezicht heeft tot taak integraal toezicht te houden op de verwezenlijking van de doe-
len van de stichting. Naast het formele werkgeverschap voor de voorzitter van de Raad van bestuur, 
houdt zij daartoe toezicht op het beleid van de het bestuur en de uitvoering daarvan. Tevens houdt 
de Raad toezicht op de algemene gang van zaken in de organisatie. De Raad van toezicht staat het 
bestuur gevraagd en ongevraagd met raad terzijde en voorziet tevens in een klankbordfunctie.

Taakinvulling
De Raad van toezicht heeft in 2016 vier maal vergaderd met de Raad van bestuur. In dit overleg 
komen aan de orde:

 ● Strategische keuzes voor de korte en de langere termijn 
 ● Financiële verantwoording en de goedkeuring van de accountant 
 ● Risicobeheersing 
 ● Kwaliteit van de organisatie en organisatieontwikkeling 
 ● Scholing van het personeel 
 ● Ziekteverzuim 
 ● Evaluatie functioneren en ontwikkeling Raad van toezicht 
 ● Functioneren Raad van bestuur, meer in het bijzonder de voorzitter van de raad 

Samenstelling
De voorzitter van de Raad van toezicht is de heer Johan Remkes.
Overige leden zijn in alfabetische volgorde Hans Kamps, Hanneke Möhring, Maarten van Poelgeest en 
Mirjam van ’t Veld. Tot onze grote droefenis is het RvT-lid prof. Ronald van Kempen in 2016 overle-
den; wij zijn hem dankbaar voor zijn inhoudelijke inbreng. Hij wordt in 2017 opgevolgd door prof. 
Monique Kremer. De leden kunnen maximaal 3 x 3 jaar worden aangesteld; zij ontvangen hiervoor 
een (beperkte) vergoeding (zie blz. 24).

Aantreden 1e herbenoeming Afloop huidige termijn
J. W. Remkes 01-01-2012 01-01-2015 01-01-2018
W.J. Möhring 01-01-2012 01-01-2015 01-01-2018
M.M. van ‘t Veld 01-06-2012 01-06-2015 01-06-2018
J.A. Kamps 01-04-2015 01-04-2018
M. van Poelgeest 01-04-2015 01-04-2018

Werkwijze
Voor het adequaat uitoefenen van haar toezichthoudende taak, voorziet het bestuur van het instituut 
de Raad van toezicht van de juiste informatie. De Raad van toezicht bespreekt iedere vergadering de 
bedrijfsvoering op basis van cijfermatige informatie en adviseert daarover. De Raad keurt jaarlijks de 
jaarstukken (begroting en jaarrekening) goed en beoordeelt het functioneren van de Raad van 
bestuur. Daartoe voert een delegatie een functioneringsgesprek met de bestuursvoorzitter, waarna 
het verslag wordt vastgesteld in de daaropvolgende vergadering van de Raad. Ook laat een delegatie 
van de Raad van toezicht zich jaarlijks informeren door de Ondernemingsraad over haar visie op de 
gang van zaken op het instituut. Mirjam van ’t Veld functioneert als eerste aanspreekpunt over de 
OR. Maarten van Poelgeest is in het bijzonder belast met het financieel toezicht.
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Begroting 2017

Omzet (na correctie doorgeefposten) 5.018.339

Projectgebonden kosten -400.000

Som der baten 4.618.339

Kosten:

Salariskosten 3.562.859

Overige personeelskosten 177.000

Huisvesting 345.000

Beheerskosten 215.000

Public relations & acquisitie 40.000

Afschrijvingen 74.000

Totaal Kosten 4.413.859

Resultaat begroot 204.480
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BALANS PER 31 DECEMBER 2016 

(na resultaatbestemming)
31 dec 2016 31 dec 2015

ACTIVA

Software Enalyzer 5.726 -

Immateriële vaste activa 5.726 0

     

Verbouwing 364.819  420.945  

Inventaris 6.629  186  

Computers 48.803  45.902  

Materiële vaste activa  420.251  467.033

Debiteuren 317.014 148.179

Vordering KIS 2016 521.006  490.000  

Overige vorderingen en overlopende activa 49.563 44.329

Vorderingen en overlopende activa  887.583  682.508

Liquide middelen 697.912  565.768  

Kas 276  304  

Liquide middelen  698.188  566.072

Activa 2.011.748  1.715.613
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BALANS PER 31 DECEMBER 2016

(na resultaatbestemming)
31 dec 2016 31 dec 2015

PASSIVA

Eigen vermogen 236.804  182.948  

Resultaat boekjaar 7.237   53.856  

Eigen vermogen  
244.041

 
236.804

Voorzieningen uitk. toekomst. jubilea - 9.500

Voorziening reorganisatie 2.000  25.698  

Voorzieningen 2.000  35.198

Schulden aan leveranciers en 
handelscrediteuren 252.607

 
94.430

 

Te betalen belastingen en premies 
sociale verzekeringen

238.821  233.129  

Onderhanden Projecten 854.733  669.437  

Overlopende passiva 419.546 446.615

Kortlopende schulden  1.765.707  1.443.611

Passiva  2.011.748  1.715.613
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Resultatenrekening over 2016

 Exploitatie 2016 Begroting 2016 Exploitatie 2015

 

Omzet

Omzet 4.492.137 4.686.575 4.238.009

Projectkosten -466.858 369.538 -425.477

Som der baten 4.025.279 4.317.037 3.812.532

Totaal baten 4.025.279 4.317.037 3.812.532

Lasten

Personeelskosten 3.390.353 3.458.768 3.092.875

Afschrijvingen 72.742 77.000 73.621

Huisvesting 349.137 345.000 346.468

Beheerkosten 214.962 225.000 218.910

Verkoopkosten 20.640 38.000 31.201

Totaal lasten 4.047.834 4.143.768 3.763.075

Exploitatiesaldo -22.555 173.269 49.457

Diverse baten en lasten 29.792 - 4.399

  

Exploitatieresultaat 7.237 173.269 53.856
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Grondslagen voor de waardering

Algemeen

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met RJK C1 “Kleine-organisaties-zonder winststre-
ven en BW 2 Titel 9. De stichting dr. Hilda Verwey-Jonker Instituut is gevestigd op de Kromme Nieu-
wegracht 6 in Utrecht (KvK 41185848). De doelstelling van het instituut is het verrichten van onafhan-
kelijk onderzoek en het geven van advies met betrekking tot sociaal maatschappelijke vraagstukken.
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van 
historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt 
vermeld, worden de activa en de passiva opgenomen tegen nominale waarde. Baten en lasten wor-
den toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenimen
voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke lasten 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.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, verminderd met de cumula-
tieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvin-
gen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van 
een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er 
wordt afgeschreven vanaf van ingebruikneming.

Onderhanden projecten
Onderhanden projecten in opdracht van derden worden gewaardeerd tegen de arbeidskosten en 
direct aan het project toe te schrijven kosten onder aftrek van de in rekening gebrachte termijnen. 
De arbeidskosten zijn gewaardeerd tegen een vast uurtarief per functiecategorie. Voor zover een 
verlies op het project voorzienbaar is, wordt een voorziening in mindering gebracht op het betref-
fende project.

Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen reele waarde, en vervolgens gewaar-
deerd tegen geamortiseerde kostprijs. De reele waarde en de geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan 
de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in 
mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de 
vorderingen.

Voorzieningen
Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moe-
ten worden afgewikkeled en waarvan de omvang redelijkerwijs is in te schatten. De omvang van deze 
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voorziening wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de 
desbetreffende verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen. Voorzieningen worden 
gewaardeerd tegen nominale waarde. De voorziening voor jubileumuitkeringen betreft de verplich-
ting om aan medewerkers die 25 jaar in dienst zijn een jubileumuitkering van een halve bruto 
maandsalaris onbelast toe te kennen. Vaf 2015 is de jubileumverplichting conform CAO - Welzijn
opgenomen in het Individuele Keuzenbudget, daarom is in 2016 deze voorziening vrij gevallen.

Reorganisatievoorziening
Deze voorziening heeft betrekking op kosten in verband met de reorganisatie die is gestart in 2013 
en tot verder uitvoering komt in 2014 en daarna. De reorganisatie verplichtin voor 2017 is geschat op 
€ 2.000, het meerder is vrij gevallen.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Baten
De baten betreffen de opbrengsten van de in het boekjaar aan derden geleverde diensten, de op het 
boekjaar betrekking hebbende subsidies, almede opbrengsten van de publicaties en doorberekende 
kosten. Het Verwey-Jonker Instituut treedt vaak op als budgethouder bij projecten die uitgevoerd 
worden met samenwerkingspartners. Deze partners worden in de projectbegroting vermeld met hun 
aandeel in het budget. Het deel van het projectbudget dat conform de projectbegroting aan de 
projectpartners wordt overgemaakt dient niet als omzet te worden beschouwd. In eerste instantie 
worden de ontvangsten bij de omzet geboekt en de uitgaven bij de doorgeefposten, vandaar dat de 
omzet met de doorgeefposten wordt gecorrigeerd.

Lasten
De lasten zijn opgenomen op basis van historische kostprijs en worden toegerekend aan het jaar 
waarop zij betrekking hebben.

Pensioenlasten
Het Verwey-Jonker Instituut heeft een pensioenregeling getroffen die wordt gefinancierd door 
afdrachten aan het pensioenuitvoerder, te weten het Pensioefonds Zorg en Welzijn. De pensioenver-
plichting wordt gewaardeerd volgens de verplichting aan de pensioenuitvoerder’ benadering. In deze 
benadering wordt de aan de pensioenuitvoerer te betalen premie als last in de winst en verliesreke-
ning verantwoord. Aan de hand van de uitvoeringsovereenkomst wordt beoordeeld of en zo ja welke 
verplichtingen naast de betaling van de jaarlijkse aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie op 
balansdatum bestaat. Deze additionele verplichtingen, waar onder eventuele verplichtingen uit 
herstelplannen van de pensioen-uitvoerder, leiden tot lasten voor het instituut en worden in de 
balans opgenomen in een voorziening. De waardering van de verplichting is de beste schatting van de 
bedragen die noodzakelijk zijn om deze per balansdatum af te wikkelen. Indien het effect van de 
tijdswaarde van geld materieel is wordt de verplichting gewaardeerd tegen de contante waarde. 
Discontering vindt plaats op basis van rentetarieven van hoogwaardige ondernemingsobligaties. 
Toevoeging aan en vrijval van de verplichtingen komen ten laste respectievelijke ten gunste
van de winst-en-verliesrekening.
Een pensioenvordering wordt in de balans opgenomen wanneer het instituut beschikkingsmacht heeft 
over de pensioenvordering , wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen 
die de pensioenvordering in zich bergt zullen toekomen aan het instituut, en wanneer de pensioen-
vordering betrouwbaar kan worden vastgesteld. 
De opbouw van de pensioenaanspraken worden steeds in het betreffende kalenderjaar afgefinancierd 
door middel van (tenminste) kostendekkende premiebetalingen. De pensioenregeling is een middel-
loonregeling. De hoogte van de premie wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur van de verzeke-
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ringsmaatschappij op basis van de dekkingsgraad en verwachte rendementen. De dekkingsgraad van 
het betrokken bedrijfstakpensioefonds bedraagt ultimo 2015 volgens opgave van pensioenfonds Zorg 
en Welzijn 97% (ultimo 2014 102%). Op basis van het uitvoeringsreglement heeft het instituut bij een 
tekort in het fonds geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen anders dan door 
hogere toekomstige premies. Ultimo december 2015 (en december 2014) waren er voor het instituut 
geen pensioenvorderingen en geen verplichtingen naast de betalingen van de jaarlijks aan de pensi-
oenuitvoerder verschuldigde premie.

Belastingen
De vennootschapsbelasting heeft betrekking op alle activiteiten behalve de subsidie ‘KIS’ van SZW 
lagere netto - opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele 
beoordeling van de voorraden.

Voorraden 
Voorraden gereed product worden gewaardeerd tegen vervaardigingsprijs of lagere nettoopbrengst-
waarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de 
voorraden. De vervaardigingsprijs omvat het directe materiaalverbruik, de directe loon- en machine-
kosten en de overige kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend, en 
een opslag voor indirecte fabricagekosten. De netto-opbrengstwaarde is gebaseerd op een verwachte 
verkoopprijs, onder aftrek van nog te maken kosten voor voltooiing en verkoop.
De onderhanden projecten in opdracht van derden worden gewaardeerd tegen vervaardigingsprijs, 
verminderd met de op balansdatum reeds voorzienbare verliezen. De vervaardigingsprijs omvat het 
directe materiaalverbruik, de directe loon- en machinekosten en de overige kosten die rechtstreeks 
aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend, en een opslag voor indirecte fabricagekosten. De 
aan het uitgevoerde projecten toe te rekenen winst wordt bepaald op basis van de op balansdatum 
aan het project bestede kosten in verhouding tot de naar verwachting aan het project totaal
te besteden kosten. Opbrengsten en kosten worden verantwoord in de winst-en-verliesrekening op 
basis van deze voortgang. De op de onderhanden projecten betrekking hebbende gedeclareerde 
termijnen worden in mindering gebracht op de onderhanden projecten. Een eventueel hieruit voort-
vloeiend negatief saldo onderhanden projecten wordt gepresenteerd onder de kortlopende schulden.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen
Voor de huur van het pand aan de Kromme Nieuwegracht 4-6 te Utrecht was een contract aangegaan 
voor de duur van vijf jaren, van 1 juni 2003 tot en met 31 mei 2008. In 2007 en in 2009 was het 
huurcontract verlengd tot 1 juni 2015. In januari 2011 is het contract tussentijds verlengd tot 30 juni 
2023. De huurprijs bedraagt op jaarbasis €260.149,- exclusief BTW. Met de belastingdienst is overeen-
gekomen om met ingang van 2013 BTW vrij te huren. De verhuurder is hier in 2013 mee akkoord 
gegaan. Tot meerdere zekerheid voor de betalingsverplichtingen aan de verhuurder van het pand aan 
de Kromme Nieuwegracht heeft de ABN-AMRO een bankgarantie afgegeven ten bedrage van € 
71.962,- Met Ricoh is per 15 augustus 2012 een vijfjarig contract afgesloten voor 4 printers/kopieer-
machines voor € 38.940 per jaar excl. BTW.
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Toelichting op de balans per 31 december 2016

Immateriële vaste activa
Een overzicht van de immateriele vaste activa is onderstaand opgenomen:

Software Totaal

Aanschaffingen - -

Cum. afschrijving - -

  

Boekwaarde begin 0 0

 

Investeringen 6.442 6.442

Afschrijvingen 716 716

 

Mutaties 5.726 5.726

 

Boekwaarde einde 5.726 5.726

Materiële vaste activa

Verbouwing Inventaris Computers Totaal

Aanschaffingen 701.575 3.467 108.868 813.910

Cum. afschrijving -280.630 -3.281 -62.966 -346.877

    

Boekwaarde begin 420.945 186 45.902 467.033

 

(Des)investeringen 0 7.150 18.094 25.244

Afschrijvingen 56.126 707 15.193 72.026

 

Mutaties 56.126 6.443 2.901 65.470

 

Boekwaarde einde 364.819 6.629 48.803 420.251
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Vorderingen en overlopende activa

31 dec. 2016 31 dec. 2015

Debiteuren  

Debiteuren 317.014 148.179

317.014 148.179

Vorderingen KIS 2016 521.006 490.000

521.006 490.000

Overige vorderingen en overlopende activa   

Waarborgsommen 3.678 3.678

Te ontvangen rente 31 4.326

Vooruitbetaalde bedragen 45.854 36.325

49.563 44.329

Liquide middelen
31 dec 2016 31 dec 2015

Liquide middelen   

ABNAMRO Bestuursrekening 306.681 116.868

ABNAMRO Vermogensspaarrekening 302.331 360.000

ABNAMRO Huurgarantierekening 75.881 75.739

ING Zakelijkerekening 1.755 1.953

ING Renterekening 11.264 11.208

697.912 565.768

Kas 276 304

Kas 276 304

Totaal liquide middelen 698.188 566.072

Eigen vermogen

Eigen vermogen

Eigen 
vermogen

Resultaat 
boekjaar Totaal

Boekwaarde begin 236.804 7.237 244.041

Mutatie - -  -

Totaal mutaties - - -

Boekwaarde einde 236.804 7.237 244.041
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Voorzieningen
voorziening 

jubileum 
uitkeringen

Reorganisatie 
voorziening Totaal

Boekwaarde begin 9.500 25.698 35.198

 

Mutatie vrijval -9.500 -23.698 -33.198

Totaal mutaties -9.500 -23.698 -33.198

 

Boekwaarde einde 0 2.000 2.000

Kortlopende schulden
31 dec 2016 31 dec 2015

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren 252.607 94.430

252.607 94.430

Te betalen Belastingen en premies 
sociale verzekeringen

Af te dragen BTW 52.136 51.789

Te betalen loonheffing 185.498 180.453

Te betalen pensioenpremie 1.187 887

238.821 233.129

Onderhanden Projecten

Vooruitontvangen op projecten 1.209.201 996.427

Verliezen op lopende projecten -24.193 54.415

Te ontvangen projectbaten -330.275 -381.405

854.733 669.437

Overlopende passiva

Accountantscontrole 11.050 7.870

Te betalen posten/vooruit ontvangen 31.995 30.240

Reservering vakantietoeslag incl. wg lasten - 101.568

Reservering vakantiedagen 148.213 120.891

Personeelsfonds 2.057 1.772

Reservering Loonbaanbudget 39.369 16.252

Te betalen netto lonen 340 -

Nog te betalen Raet - 4.175

Nog te betalen bedragen KIS Movisie 2016 186.522 163.847

419.546 446.615
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2016

Exploitatie Begroting Exploitatie

2016 2016 2015

Omzet

Subsidie Kennisplatform Integratie en Samenle-
ving (KIS)

2.084.024 2.084.024 2.015.975

Nog te ontvangen omzet KIS 521.006 521.006 490.000

Omzet hoog 1.966.105 3.323.423 1.804.503

Doorberekende salarisen 24.719 32.734 78.514

Omzet verlegd 4.296 - 24.379

Omzet laag 3.118 - 1.201

Overige subsidies 1.363.736 5.000 479.493

Rapportage mutatie OHW -21.448 - 307.614

 5.945.556 5.966.187 5.201.679

Af: doorgeefposten 1.453.419 1.279.612 963.670

Totaal Omzet 4.492.137 4.686.575 4.238.009

Doorgeefposten

Doorgeefpost Movisie Basis 80% 746.090 774.582 655.386

Doorgeefpost Movisie Flexa 146.501 150.000 54.272

Doorgeefpost Movisie 20% 350.369 155.030 184.282

Doorgeefpost overige projectpartners 210.459 200.000 69.730

Totaal doorgeefposten 1.453.419 1.279.612 963.670

Projectkosten

Projectkosten KIS 119.834 114.585 61.073

Projectkosten Flexa 66.427 54.953 86.204

Overige projectkoste & samenwerkingskosten 241.562 115.000 176.862

Interviewkosten en vertaalkosten 7.564 35.000 17.192

Reis, verblijf en vergaderkosten 23.878 30.000 42.231

Kosten publicaties 7.593 20.000 41.915

Totaal projectkosten 466.858 369.538 425.477
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Exploitatie Begroting Exploitatie

2016 2016 2015

Lonen en salarissen

Bruto salarissen 2.541.432 2.612.034 2.437.066

Stage vergoeding/loon 58.587 - 40.236

Vergoeding RvT leden 15.702 - 15.266

Ontvangen ziekengelden -45.827 - -65.748

Intern doorberekende salariskosten - 32.734 -59.359

Levensloop onbelast - - -18.945

Vrijval/reserv. jubilea -9.500 - -

2.560.394 2.644.768 2.348.516

Sociale lasten

Sociale verzekeringen premies 382.281 380.000 336.979

382.281 380.000 336.979

Pensioenen

Pensioen Premie Wg deel 246.416 264.000 239.140

Pensioen Premie Wg deel vrijw. voortz. - - 1.017

246.416 264.000 240.157

Totaal salariskosten 3.189.091 3.288.768 2.925.652

Overige personeelskosten

Reiskosten woon werk verkeer 70.962 57.000 56.510

Arbeidsomstandigheden 7.618 5.000 5.595

Uitzendkrachten - 6.000 5.746

Kosten werving personeel 2.097 3.000 662

Kantinekosten 3.529 4.000 3.219

Deskundigheidsbevordering 16.535 21.000 10.518

Symposia projecten - 2.000 1.582

Lunchbijeenkm/attent.pers/kerst 12.582 8.000 11.095

Mobiele telefonie 21.499 21.000 20.207

Reiskosten en Stagiares 60.081 40.000 44.219

Bedrijfshulpverlening - - 3.160

Overige personeelskosten 6.359 3.000 4.710

201.262 170.000 167.223

Totaal salaris en overige personeelskosten 3.390.353 3.458.768 3.092.875
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Exploitatie Begroting Exploitatie

2016 2016 2015

Afschrijvingen (im)materiële vaste activa

Afschrijvingen verbouwing 56.126 56.000 56.126

Afschrijvingen inventaris 707 1.750 693

Afschrijvingen Computer en software 15.193 17.500 16.802

Afschrijvingen Enalyzer 716 1.750 -

72.742 77.000 73.621

Huisvesting

Huur gebouw 264.149 265.000 262.574

Onderhoud / aanschaffingen 14.251 14.500 21.170

Energie-  en Waterkosten 18.058 21.000 19.886

Zakelijke lasten 6.462 6.500 6.284

Kunst 2.105 3.000 2.497

Schilderwerk (schade) 5.949 - 1.360

Schoonmaak 31.754 30.000 30.622

Kosten beveiliging 2.516 3.000 3.158

Extern archief beheer 1.724 2.000 1.492

Ontvangen huur Lize - - -5.703

Overige huisvestingskosten 2.169 - 3.128

349.137 345.000 346.468

Beheerkosten

Kantoorbenodigheden 5.104 6.000 2.814

Kopieerkosten 55.070 50.000 50.525

Telefoonkosten 10.296 13.000 10.858

Internet 6.980 7.000 7.909

Porti 4.788 6.000 8.744

Accountantskosten 18.816 15.000 19.468

Salarisadministratie 11.778 10.000 8.695

Verzekering 14.244 16.000 15.769

Contributies / Heffingen 10.938 11.000 10.185

Kosten Raad van Toezicht 22.210 26.000 25.602

ISO 1.711 5.000 1.631

Advieskosten 8.830 2.000 -

Kosten abonnementen Bibliotheek 3.455 3.000 3.584

Bankkosten 1.331 1.500 1.201

Software 37.819 40.000 37.324

Onderhoud hardware 1.566 7.500 14.601

Overige beheerskosten 26 6.000 -

214.962 225.000 218.910
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Exploitatie Begroting Exploitatie

2016 2016 2015

Verkoopkosten

PR 5.402 13.500 15.910

Acquis. / vergad. / werk - werk / verblijfskst. 365 5.000 1.812

Redactie boekjes 1.314 5.000 3.555

Symposia / international 2.632 5.000 951

Vormgeving / print publicaties 4.426 - 3.001

Website - 5.000 3.927

Overige projectkosten 6.501 4.500 2.045

20.640 38.000 31.201

Reorganisatiekosten

Aanvulling op de WW 3.234 3.200 19.351

Aanvulling op de WW ZVW loon 228 300 1.345

Administratiekosten Raet 1.267 1.000 2.823

Vrijval reorganisatie reserve -4.729 -4.500 -23.519

0 0 0

Diverse baten

Diverse baten 29.792 - 4.399

29.792 0 4.399
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Medewerkers - Bestuurders

Het gemiddeld aantal werknemers, werkzaam bij de stichting bedraagt 51 personen(46 in 2015) en is 
als volgt verdeeld.

Personen fte's

2016 % 2015 % 2016 2015 %

Leidinggevende 2 4 2 4 1,8 4 2,0 5

Onderzoekers 38 75 34 74 32,4 75 29,8 74

Ondersteuners 11 22 10 22 9,0 21 8,3 21

Totaal 51 100 46 100 43,2 100 40,1 100

Gemiddelde leeftijd  42,60    43,20   

Ziekteverzuim 7,70 5,00

Verzuimfrequentie  1,15    1,47   

Beloning bestuurders
De leden van de Raad van Toezicht zijn conform de statuten, artikel 5 lid 3, bezoldigd en ontvangen 
€ 1.665,- per half jaar. De voorzitter van de Raad van Toezicht ontvangt € 3.330,- per half jaar. 

2016 2015

J.W. Remkes 7.068 7.080

Drs. H. Andersson - 1.612

Prof. dr. R van Kempen - 3.680

W.J. Möhring 3.664 3.540

M.M. van 't Veld 3.555 3.560

M. van Poelgeest 3.555 1.484

H. Kamps 3.680 2.760

Totaal 21.522 23.716

Utrecht 31 mei 2017

St. Verwey-Jonker Instituut

Dr. M.J. Steketee      Prof. Dr. J.J. Boutellier
(was getekend)      (was getekend)
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Overige gegevens

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2016 
Het bestuur stelt voor het resultaat over het boekjaar 2016 ten bedrage van € 7.237 geheel ten 
gunste van het eigen vermogen te brengen. Dit voorstel is in de jaarrekening verwerkt.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

De controleverklaring is op de volgende pagina opgenomen.
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