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JAARVERSLAG
Inleiding
Mensen met bijzondere breinen hebben bijzondere kwaliteiten. Al komen die
regelmatig in werksituaties niet uit de verf. Onbekend maakt onbemind. Daarom
moeten werkgevers meer kennis krijgen over ‘special brains’. Dat is de reden
waarom in januari 2017 de stichting European Brains @ Work (EBW) is opgericht.
Met 'bijzondere breinen' bedoelt EBW mensen met één of meer van de volgende
kenmerken: AD(H)D, dyslexie, dyscalculie, autisme en hoogbegaafdheid. De praktijk
voor werknemers met een speciaal brein wordt vaak gekenmerkt door
stigmatisering, onderbenutting, ziekteverzuim en meer kans op burn-out. EBW wil
deze ontwikkeling omkeren: door voorlichting in het arbeidsveld te geven aan
werkgevers en te laten zien hoe zij de talenten van mensen met een speciaal brein
kunnen ontdekken, ontwikkelen en benutten. De voordelen zijn onder andere een
lager ziekteverzuim, een hogere productiviteit en duurzame inzetbaarheid.
Bestuursverslag
De belangrijkste activiteiten in 2019 waren:
De upgrade van de website en de upgrade voorlichtingspresentaties.
Er waren vier ambassadeursbijeenkomsten in 2019.
Er waren wervingsactiviteiten voor nieuwe ambassadeurs.
Werkgeversgidsen zijn beschikbaar gemaakt.
Er waren voorlichtingsbijeenkomsten voor het bedrijfsleven (o.a. CBR en De Eijk
groep)
Er vond een pilot wervingsactie plaats voor werkgevers in de omgeving Utrecht.
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JAARREKENING
Balans
31-12-19

31-12-18

Activa
Liquide middelen

6.948

9.126

Totaal activa

6.948

9.126

Passiva
Algemene reserve

6.948

9.126

Totaal passiva

6.948

9.126

2019

2018

955
596

696
0

Totaal baten

1.551

696

Lasten
Promotie activiteiten
Website
Bijeenkomsten ambassadeurs
Telemarketing
Bankkosten

865
1.999
85
605
175

327
0
208

Totaal lasten

3.729

674

-2.178

22

Staat van baten en lasten
Promotie activiteiten
Bijdragen ambassadeurs

Saldo boekjaar
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139

Grondslagen voor de financiële verslaggeving
Alle bedragen in de jaarrekening zijn in euro’s. Het boekjaar van de stichting is
gelijk aan het kalenderjaar. Algemene grondslagen voor de financiële verslaggeving
zijn: nominale waarde en uitgaafprijs.
Toelichting balans per 31 december 2019
Liquide middelen
De liquide middelen bestaan uit het saldo van de rekening bij de Triodos bank. Het
saldo is direct opvraagbaar.
Toelichting staat van baten en lasten over 2019
Opbrengst promotie-activiteiten
Dit betreft de een vervolg op de voorlichtingsbijeenkomsten bij het CBR.
Kosten promotie-activiteiten
Dit betreft de onkostenvergoedingen voor de voorlichtingsbijeenkomsten.
Website
De website is in 2019 geheel vernieuwd.
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Ondertekening jaarrekening
Het jaarverslag en de jaarrekening 2019 van de Stichting European Brains @ Work
zijn opgemaakt te Amsterdam op 30 juni 2020.
Het bestuur van Stichting European Brains @ Work:
Geo van Dam
voorzitter
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