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1. Kort overzicht WBSO 

Voor de WBSO is per werknemer per maand een urenstaat met de gemaakte uren voor WBSO en 
ziekteverzuim erop nodig. Het WBSO overzicht maakt het makkelijk om voor een bepaalde periode dit uit 
te draaien.  

Onder het menu item ‘Beheer’ kan je aangeven of medewerkers mee tellen voor de WBSO of dat zij 
worden uitgesloten voor de WBSO. Onder menu ‘Beheer -> werknemers’ selecteer de betreffende 
werknemer. 

Op het tabblad werknemer kan je aangeven ‘Telt mee bij WBSO’ zie geel gearceerd. 

 

 

Tevens onder het menu ‘Beheer-> werkcodes’ een werkcode kiezen. Bij de werkcode kan je aangeven of 
deze mee moet tellen in de uren overzichten voor de WBSO. In onderstaand voorbeeld is voor de 
werkcode reistijd aangegeven dat deze uren niet mee mogen tellen voor de WBSO. 
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1.1 Uren koppelen aan projecten 

Binnen ChainWise kan je projecten aanmaken die uitsluitend en alleen voor een WBSO project zijn 
bedoeld. Wanneer daar alle uren op worden geboekt kan je doorgaan naar de volgende alinea ‘Uitdraaien 
van overzichten’. 

Het komt echter ook voor dat WBSO en klantprojecten door elkaar lopen. WBSO uren worden in dat geval 
ook op een klantproject geboekt. Je kan dan ook in ChainWise onder het menu item  
‘Projecten -> Urenregistratie’ filteren op project en daarbij aangeven ‘Toon WBSO project koppelen kolom’. 
 Zie schermafbeelding hieronder. 

 

 
Het resultaat is nu dat je een overzicht van uren krijgt uit een bepaald project en deze kan je nu selecteren 
en koppelen aan een WBSO project. Op deze wijze blijven de uren staan op het originele project maar 
worden wel meegeteld bij de uitdraai van de WBSO projecten. 

 

 

 

  



 

 WBSO overzicht  -   5 / 7 

 

1.2 Uitdraaien van overzichten 

In het eerste scherm geef je aan welke periode je wilt gaan uitdraaien: 

 

 

Het volgende scherm toont een lijst van alle projecten met de status wel WBSO waarop in deze periode 
uren geboekt zijn. 

Alleen de uren van WBSO en ziekteverzuim projecten komen in de overzichten terecht. 

Let op!   
Voor de default waardes bij de projecten in deze lijst is een kenmerk bij projecten gedefinieerd: 
Proj_WBSO_Cat (WBSO Categorie). 
Als dit kenmerk er niet is, dan zal bij elk project standaard ‘geen S&O project’ bij de WBSO Categorie zijn 
geselecteerd. 
Als dit kenmerk er wel is, dan is de default selectie van de WBSO categorie bepaald door de waarde van 
dit kenmerk bij het project. 
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Hierin krijg je voor de als S&O aangemerkte projecten een overzichtslijst. 

Bovenin een lijst met totalen per project voor de genoemde periode. 

Daaronder een lijst met per maand per werknemer het totaal aan S&O uren. Daarbij een link om 
de bijbehorende urenstaat te openen. 
Deze urenstaat voldoet aan de eisen van de belastingdienst voor de WBSO, dus allemaal een 
keertje printen en in een map doen. 
 

In dit overzicht worden behalve de S&O uren (geboekt op S&O projecten) ook de uren voor ziekte  
(de projecten die als WBSO categorie ‘ziekteverzuim’ hebben gekregen), verlof (de projecten waarvoor 
verlofsaldi zijn aangemaakt) en feestdagen (uit feestdagen registratie in ChainWise) getoond. 
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2. Support en contactgegevens 

 

 

 

 

 

 

 

Contactgegevens 

Telefonisch contact 

Wij zijn op ma t/m vr van 8.30 tot 17.00 uur telefonisch te bereiken via:  
074 24 90 430 

 

Stuur ons een bericht 

U kunt ons eenvoudig een bericht sturen.  
U ontvangt zo spoedig mogelijk een reactie van ons. 
info@chainwise.nl 

 

Bezoek ChainWise 

Demmersweg 40 
7556 BN Hengelo  

 

U bent van harte welkom.
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