Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
Zorginstellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting WerkPro
0 2 0 6 0 2 6 8

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres
Telefoonnummer

postbus 4159, 9701 ED Groningen
0 5 0 3 1 7 5 2 0 0

E-mailadres

info@werkpro.nl

Website (*)

www.werkpro.nl

RSIN (**)
Aantal medewerkers (*)

8 0 5 3 6 6 5 4 4
2 1 0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

P.G.F.Rutgers

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 113 - 1Z*2FOL 

Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

(*) Optioneel veld, niet verplicht

De stichting heeft ten doel in het kader van het algemeen belang moeilijk
bemiddelbarewerkzoekenden toe te leiden naar de arbeidsmarkt, activiteiten ten
behoeve van cliënten uit te voeren op het gebied van zorg en welzijn, activiteiten voor
cliënten uit te voeren in het kader van zinvolle dagbesteding en daarnaast invulling te
geven aan maatschappelijke activiteiten, alsmede het verrichten van al hetgeen
daartoe behoort of daartoe in de ruimste zin bevorderlijk is.

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

WerkPro is een organisatie van sociale ondernemingen (werkbedrijven) in Noord
Nederland, waar cliënten passend werk verrichten in het kader van een zorg- of
re-integratietraject. Bij zorg gaat het om trajecten dagbesteding en/of individuele
begeleiding Wmo, Wlz of Forensische zorg. De werkbedrijven leveren producten voor
consumenten en/of diensten die direct of indirect bijdragen aan veiligheid, leefbaarheid
en duurzaamheid (onder meer zorgboerderijen, kringloopwinkels, groenprojecten,
wijkprojecten, buurtbeheer, eethuizen, hotels, bewaakte rijwielstallingenstallingen,
fietsreparatie).
Deze activiteiten dragen bij aan een beter en meer volwaardig functioneren van
cliënten in de samenleving (inclusiviteit).

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

subsidies (gemeente, provincie en rijk)
dienstverlening (re-integratie en zorgopdrachten)
omzetten sociale ondernemingen
fondsen

Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Verkregen inkomsten worden ingezet in de exploitatie van de stichting.
De stichting houdt vermogen aan in het kader van weerstand (spaarrekening).

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

www.werkpro.nl/publicaties

Open
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Algemeen (vervolg)
Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

De directeur bestuurder wordt beloond binnen de normen van de WNT. Zijn beloning
wordt uitgevoerd binnen de CAO welzijn.
De toezichthoudende topfunctionarissen blijven binnen die norm van de WNT.
Verder verwijzen wij naar het jaardocument blz 42

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

Voor de activiteiten van de werkbedrijven van Werkpro verwijzen we naar onze site
www.werkpro.nl/publicaties
Het officiële jaardocument inclusief de jaarrekening van WerkPro is te vinden op de
site van Jaarverslagen Zorg. Voer daar de naam WerkPro in.

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar
het activiteitenverslag te
vinden is.

www.werkpro.nl/publicaties

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 1

Balansdatum

Activa

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2021

Passiva

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

€
€

1.039.605

1.171.831

€

+

€

1.039.605

Voorraden

€

82.312

€

81.998

Vorderingen &
overlopende activa

€

1.096.632

€

1.537.976

Effecten

€

Liquide middelen

€

+
1.171.831

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

31-12-2021

Eigen vermogen

€

3.356.039

€

2.419.986

Voorzieningen

€

518.638

€

278.775

Langlopende schulden

€

30.177

€

104.564

Kortlopende schulden

€

3.785.530

€

4.507.628

Totaal

€

7.690.384

€

7.310.953

€
5.471.835

€

+
€

6.650.779

€

7.690.384

4.519.148

+
€

6.139.122

€

7.310.953

+
Totaal

31-12-2021

+

+

+

Deze gegevens zijn overgenomen uit de geconsolideerde jaarrekening van de stichtingen WerkPro, Botteldaip en Startbaan. Zie hiervoor meer informatie
op onze website en het uitgebreide jaardocument 2021.
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

€

7.472.521

€

6.463.175

Subsidies

€

4.504.860

€

4.497.823

Overige bedrijfsopbrengsten

€

10.466.107

€

10.628.583

Som der bedrijfsopbrengsten

€

22.443.488

€

21.589.581

+

+

Overige baten
Giften & donaties particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Loterijen

€

€

Overige baten

€

Som der overige opbrengsten

€

+

€
€

0

+
0

+

+

€

22.443.488

€

21.589.581

Personeelskosten

€

12.741.500

€

12.450.757

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

€

448.272

€

508.322

Huisvestingslasten

€

1.966.225

€

1.965.165

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

€

€

Honorariumkosten vrijgevestigde medische specialisten

€

€

Overige bedrijfskosten

€

6.574.976

Som der bedrijfslasten

€

21.730.973

Saldo financiële baten en lasten

€

-54.281

Resultaat

€

658.234

Totaal baten

Lasten

+

+

€

6.780.300

€

21.704.544

€

-31.204

€

-146.167

+

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

Dezegegevens zijn overgenomen uit de geconsolideerde jaarrekening van de
stichtingen Werkpro, Botteldaip en Startbaan. zie voor meer informatie onze website
en het uitgebreide gepubliceerde jaardocument 2021

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

Open

