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fuseren

Jeugd en Gezin

B egin dit jaar vond de opening van het Cen-
trum voor Jeugd en Gezin Hardenberg plaats. 
Wethouder  Jannes Janssen heeft samen met 

de betrokken partijen de opening verricht in het LOC 
in  Hardenberg. Tijdens de feestelijke opening werd 
gezamen lijk de aftrap gegeven voor het Centrum voor 
Jeugd en Gezin (CJG) in de hele gemeente Harden-
berg. Dit gebeurde door  samen een puzzel te maken 
van het logo van het CJG. Kinderen hielpen hierbij door 
de puzzelstukjes aan te geven. De gemeente, Carinova 
en GGD bieden in het CJG samen met verschillende 
partners uit de samen leving ondersteuning bij opvoeden 
en op groeien. “Ik ben trots en blij dat veel partijen samen 
werken in het  Centrum voor Jeugd en Gezin in de hele 
gemeente Hardenberg” aldus wethouder Jannes Janssen. 

Doelen 
Tijdens de opening werd gesproken door Jannie Brünink 
(GGD IJsselland), Rian Koekkoek (Carinova) en Jan van Dijken 
(Chrono basisscholen). Wethouder Jannes Janssen gaf in 
zijn toespraak direct een aantal doelen aan. “We willen een 
 honderd procent score bij de 
Jeugd gezondheidszorg voor 
kinderen van 0 tot 4 jaar. Dat 
betekent dat we jaarlijks enkele 
tientallen jonge kinderen willen 
opsporen die nu nog niet met hun 
ouders naar het consultatiebureau 
komen. We willen de instroom van 
jongeren in de geïndiceerde,en 
dus zwaardere jeugdzorg sig-
nificant naar beneden brengen. 
In ruil daarvoor vragen we de 
provincie ons in onze preven tieve 
rol te onder steunen met geld en 
middelen. We willen strakke regie 
voeren zodat geld en hulp efficiënt 
en effectief daadwerkelijk daar 
komt waar die nodig is. We willen 
dat alle partijen voluit gaan voor 
het welzijn van kind en ouders 

met desnoods voorbijgaan van het eigen belang. Afschuifge-
drag is er niet bij. Coördinatie wel. Wachtlijsten mogen in het 
CJG niet voor komen. Ik heb er veel vertrouwen in dat we onze 
doelen kunnen bereiken. Er is veel enthousiasme en ik proef 
brede medewerking. We doen het voor onze jeugd. Wie zou 
niet  willen meedoen!” 

Centrum voor Jeugd en Gezin 
In Heemse, Dedemsvaart en het LOC Hardenberg is het CJG 
al langer actief. Vanaf dit moment is het CJG actief op zeven 
locaties in de gemeente Hardenberg. Het Centrum voor Jeugd 
en Gezin is de plek voor vragen of advies over opvoeden en 
opgroeien. Aan bod komen alle aspecten die met opgroeien 
en opvoeden te maken hebben zoals gezondheid, veiligheid, 
seksualiteit, relaties, alcohol en drugs, financiën en onderwijs. 
In het CJG worden spreekuren gehouden waar mensen met 
hun vragen terecht kunnen. In de gemeente Hardenberg zijn 
meerdere locaties waar deze spreekuren plaatsvinden. Op de 
website www.cjghardenberg.nl staan de locaties vermeld. Ook 
heeft het CJG een telefoonnummer waar ouders en jongeren 
24 uur terecht kunnen met vragen. Dit telefoonnummer is 
 088-0030065. 

Langedijk SWO leverde de kwartiermaker voor CJG 
Hardenberg

Centrum voor Jeugd en Gezin 
Hardenberg geopend
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• Beoordeling Almeerse uitvoering reintegratie;
• Onderzoek Wsw-bedrijf Synergon (Winschoten);
• Projectadviseur excellent gastheerschap gemeente Almere;
•  Advisering Almeerse organisatie voor handhaving en toezicht 

openbare ruimte;
• Advisering uitvoering Wsw en WWB in Noordoostfriesland;
•  Advisering intergemeentelijke samenwerking en uitvoering 

WWB en Wsw in Coevorden;
• Advisering rond Voortijdig Schooluitval ROC Flevoland;
• Onderzoek parkmanagement bedrijventerreinen Lelystad;
• Marktonderzoek werksoort Wsw-bedrijf;
• Onderzoek Psychiatrie en Arbeid Lelystad;
• Strategische meerjarenvisie Wsw-bedrijf Intos (Noord Limburg);
• Projectleider Centrum Jeugd en Gezin Purmerend;
• Begeleiding pilot Wsw Concern voor Werk (Lelystad);
•  Masterclass over grip op gemeenschappelijke regelingen 

(Drenthe);

• Rapportage Europees programma Leader;
• Presentaties over intergemeentelijke samenwerking;
• Advisering Technocentrum Flevoland;
• Discussieleider kostenreductie op de WMO;
• Discussieleider toekomst welzijnswerk;
• Kwartiermaker Centrum Jeugd en Gezin Hardenberg;
• Workshop verzakelijking non-profit organisatie;
• Ondersteuning opzet project creatieve beroepen (Flevoland).

De onderwerpen waren:
• Organisatieadvies/bedrijfsdoorlichting/marktonderzoek;
• Lokaal economisch beleid;
• Sociale zaken, reintegratie en arbeidsmarkt;
• Beroepsonderwijs;
• Intergemeentelijke samenwerking;
• Zorg.

Langedijk SWO verrichtte het afgelopen jaar 
onder meer de volgende opdrachten:

D e Sociale Werkvoorzieningen Oostergo 
uit Dokkum en Trion uit Kollum gaan fuse-
ren. Per 1 januari 2011 worden ze samen 

één werk-/leerbedrijf voor gesubsidieerde arbeid 
in Noordoost Friesland. De voorzitters van de twee 
 bedrijven, Rudolf Boersma en Rick Schaafstal, 
 hebben woensdag 10 maart dit besluit officieel 
ondertekend. Dit voorgenomen besluit wordt binnen-
kort voorgelegd aan de gemeenteraden en de onder-
nemingsraden.

Oostergo is de Sociale Werkvoorziening voor de gemeenten 
Dongeradeel, Ferwerderadiel, Ameland en Schiermonnikoog. 
Trion is dat voor de gemeenten Kollumerland en Dantu ma diel. 
De twee zijn de kleinste, zelfstandige SW-bedrijven in Fries-

land en Groningen. De redenen voor de fusie zijn de bedrijven 
slagvaardiger, professioneler en minder kwetsbaar maken op 
het terrein van risico’s en financiën en een betere concurrentie-
positie verwerven. Eén sterk werk-/leerbedrijf heeft een gezond 
toekomstperspectief.

De fusie van Oostergo en Trion is ook wenselijk omdat de 
twee nu in de regio elkaars concurrenten zijn in een markt die 
zwaar onder druk staat. Na samenvoeging en verbreding van 
activiteiten is het eenvoudiger om af te stemmen met de ge-
meenten en Werkplein Noordoost Fryslân. Ook ontstaat er één 
overlegpartner voor overheden, ondernemers en opleidings-
instellingen.

Langedijk SWO adviseert de gemeenten rond de fusie 
van Oostergo en Trion.

Oostergo en Trion 
gaan fuseren

CJG Purmerend
Samenwerkings-
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Workshop

aan het werk

vastgelegd

O p 23 februari ondertekende wethouder 
Berent Daan van jeugdzaken samen met 
zeven organisaties een samenwerkings-

overeenkomst. Hiermee is het Centrum voor Jeugd 
en Gezin (CJG) in Purmerend een feit en kan iedereen 
voor informatie en advies over opvoeden terecht op 
drie locaties. 

De CJG’s zijn gevestigd in de 
consultatiebureaus aan het Water-
landplein, Abel Tasmanplein en de 
Landauerstraat. De centra beant-
woorden vragen over opvoeden 
en opgroeien direct en signaleren 
opgroeiproblemen van kinderen en 
jongeren en lossen deze zo snel 
mogelijk op. Gratis inloop- en op-
voedspreekuren zorgen voor een 
laagdrempelige ondersteuning aan 
ouders en kinderen. De CJG’s heb-
ben één centraal telefoon nummer: 
(0299) 457096. In de loop van 
2010 gaat de speciale website 
www.cjgpurmerend.nl de lucht in. 

De organisaties die de overeenkomst tot samenwerking teken-
den zijn GGD Zaanstreek Waterland, SMD Zaanstreek Water-
land, Bureau Jeugdzorg, Stichting Samenwerkings-verband 
Primair Onderwijs Waterland, Stichting Regionaal samenwer-
kingsverband Voortgezet Onderwijs, MEE Amstel en Zaan, 
Stichting Clup en de gemeente Purmerend.

Langedijk SWO leverde de projectleider voor  
CJG Purmerend

Centrum voor Jeugd en Gezin in Purmerend

Samenwerkingsafspraken vastgelegd

D e sociale zekerheid is in beweging.  
Na recente wetswijzigingen (WWB, WIJ, 
WMO, Wsw), is het de verwachting dat er 

de komende jaren nog meer zal veranderen. Er zijn 
namelijk in het sociale domein diverse wetten die in 
feite hetzelfde beogen en deels dezelfde doelgroep 
hebben. Het rapport van de commissie De Vries en 
de landelijke bezuinigingsvoorstellen van de ambtelijke 
werkgroepen wijzen in de richting van een oplossing: 
ontschotting en het streven om aan de onderkant van 
de sociale zekerheid met behulp van loonsuppletie 
een beweging richting regulier werk te maken.

Uitvoering sociale werkvoorziening veelal in gezamenlijkheid
De Wet sociale werkvoorziening wordt op de meeste plaatsen 
in Nederland in samenwerkingsverbanden (Gemeenschappe-
lijke Regelingen of Vennootschappen) uitgevoerd. De meeste 
bedrijven zijn publiek georganiseerd. Een aantal  uitvoerders 
is de afgelopen jaren geprivatiseerd tot een BV of NV. Het 
 bestuur van de Gemeenschappelijke Regelingen of de Alge-
mene vergadering van Aandeelhouders van vennootschappen 
wordt veelal gevormd door de meest betrokken wethouders. 
Na de dualisering zijn er nauwelijks nog besturen met raads-
leden: de uitvoering van de Wsw is een zaak van Colleges.

Complexiteit
Voor veel (nieuwe) wethouders is de uitvoering in een GR of 
vennootschap een ingewikkelde figuur. Advies komt van eigen 
ambtenaren en van werknemers van de het Sw-bedrijf. Men 
dient rekening te houden met de kaders van de Raad en met 
de wensen van de andere gemeenten. Daarnaast zijn er ook 

andere spelers: wat laat je het eigen Sw-bedrijf doen en wat 
laat je aan de markt over? Over de bedoeling van de recente 
wetswijzigingen (regie naar de gemeenten, zo regulier moge-
lijk werken) wordt verschillend gedacht. En hoewel er Wsw-
bedrijven zijn die het financieel goed doen, zijn er ook die een 
permanente gemeentelijke bijdrage vragen en zelfs dan soms 
nog rode cijfers schrijven.

Workshop
Langedijk SWO biedt daarom een workshop voor (nieuwe) 
bestuurders en ambtenaren die hun kennis willen opfrissen. In 
een bijeenkomst wordt onder meer ingegaan op:
• De bedoeling van de Wsw;
•  Het brede mensontwikkelbedrijf, bestemd voor meer doel-

groepen dan Sw alleen;
• Recente wetswijziging in de Wsw;
• Hoe de regiefunctie van de gemeente vorm te geven;
• Financiële kengetallen;
• De positie van de Raad en van andere gemeenten;
• Samenhang met WWB, WIJ, WI en Wajong;
• Een doorkijk naar nieuwe ontwikkelingen.
Het is mogelijk de bijeenkomst uit te breiden aan de hand van 
uw specifieke situatie en vraagstelling. Onze adviseurs hebben 
een brede ervaring binnen en buiten de Wsw. In verschillende 
hoedanigheden (zowel aan de kant van het Sw-bedrijf als aan 
de kant van Sociale Zaken bij de gemeente) zijn zij betrokken 
(geweest) bij meer dan vijftien van de ruim 90 Sw-organisaties 
in Nederland. Zij adviseren op vrijwel alle facetten van de Wsw 
en haar uitvoeringsorganisaties. De afgelopen jaren is dat 
gebeurd voor zo’n veertig gemeenten.

Geïnteresseerd? Graag zijn wij bereid tot een vrijblijvend 
gesprek. Bel of mail voor een afspraak 0653 846291/
info@langedijkswo.nl.

Workshop uitvoering Wet sociale werkvoorziening 
voor (nieuwe) bestuurders en ambtenaren

O ngeveer 1000 van de 1500 WWB-clienten 
van de gemeente Lelystad hebben een 
grote afstand tot de arbeidsmarkt. De ge-

meente Lelystad heeft in haar nota ‘Meedoen werkt 
beter’ aangegeven dat ze ernaar streeft een deel van 
deze cliënten naar regulier werk te begeleiden. Con-
cern voor Werk en de gemeente Lelystad willen de 
komende jaren het bestand van ca. 500 te activeren 
zorgcliënten screenen op mogelijke kandidaten voor 
sociale activering. De focus wordt gelegd op de spe-
cifieke groep zorgcliënten en de samenwerking wordt 
gezocht met de hulpverlenende instanties. De resulta-
ten kunnen worden benut door anderen.

Beoogde resultaten
Behalve de ontwikkeling van een instrument om deze groep 
cliënten weer te laten participeren, levert het project naar 
verwachting op dat 75 cliënten regulier toegeleid worden naar 
een vorm van participatie waar onder regulier werk, al dan niet 
met behulp van een loonkostensubsidie. Het project wordt 
gemonitord en geëvalueerd. De uitkomsten zullen beschikbaar 

worden gesteld zodat anderen (derden) hiervan gebruik kun-
nen maken.

Werkwijze
Fase 1: Ruwe schifting van de 1000 zorgcliënten door dos-
sieronderzoek.  Bij de overblijvende 500 cliënten wordt de 
haalbaarheid van het sociale activeringsinstrument getoetst. 
Uiteindelijk worden 75 cliënten voor het project geselecteerd.
Fase 2:  De cliënten worden in een sociaal activeringstraject 
van Concern voor Werk geplaatst. Als tijdelijke obstakels door 
sociale activering zijn opgeheven wordt het traject richting 
regulier werk door middel van verloning ingezet. Voor cliënten 
met permanente beperkingen wordt gezocht naar een werk-
plek die rekening houdt met deze beperkingen. Scholing kan 
onderdeel uitmaken van het traject en het instrumentarium van 
loonkostensubsidies wordt ingezet.

Tijdens het traject van sociale activering wordt de cliënt 
begeleid door consulenten van Concern voor werk en/of de 
gemeente. Daarnaast kunnen andere instellingen worden 
ingeschakeld.

Langedijk SWO levert de projectleiding voor het project 
Mee doen naar vermogen.

Mee doen naar Vermogen

Concern voor werk met pilot Wsw aan het werk

Begeleid Werken Flevoland
over naar HODV bv
LELYSTAD - Zorginstelling Triade doet het het reintegratiebedrijf 
Begeleid Werken Flevoland over aan HODV bv. Alle werkne-
mers van Begeleid Werken Flevoland die direct aan de dienst-
verlening gebonden zijn, blijven in dienst van Begeleid Werken 
Flevoland, dat door de overname een dochteronderneming 
wordt van HODV. De werkgelegenheid van de medewerkers is 
conform het sociaal plan van Triade geregeld.

BWF maakte sinds 2007 onderdeel uit van de Holding Triade. 
Voornaamste doel is werkzoekenden met een beperking 
te  helpen aan een baan op de reguliere arbeidsmarkt. “We 
constateerden dat, sinds het bijstellen van onze koers eerder 
dit jaar, het werkveld van BWF te ver afligt van de strategische 
koers van Triade’’, aldus bestuurder Hans Voogt van Triade.
(uit: De Stentor)

Langedijk SWO adviseerde Triade bij haar positiebepa-
ling en de overgang van BWF naar HODV.

Niets staat Roy Heiner 
Academie nog in de weg

LELYSTAD - Niets staat de Roy Heiner Academy in 
 Lelystad nog in de weg om definitief uit de startblokken te 
komen. Als laatste gingen provinciale staten van Flevo-
land donderdagavond akkoord met een subsidie van 1,9 
miljoen euro. De gemeente Lelystad had al eerder twee 
miljoen uitgetrokken voor de zeilacademie.
Ook mede-initiatiefnemers Hogeschool Windesheim en 
Roc Amsterdam trekken de beurs. Alle statenfracties 
benadrukten nog eens het belang van hoger en middel-
baar beroepsonderwijs (hbo en mbo) voor Lelystad en 
Flevoland. De Roy Heiner Academy gaat opleidingen op 
hbo en mbo-niveau verzorgen die gericht zijn op het zeilen. 
Daarvoor wordt in de komende jaren ook een campus 
aangelegd. In 2011 al moet de academy van start gaan.
(uit: De Stentor)

Langedijk SWO adviseerde rond de planvorming en 
financiering van de Roy Heiner Academie.
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