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L angedijk SWO is een advies- en onderzoeks -

bureau dat zich richt op sociale zekerheid, 

(regionale) economische ontwikkeling en het

beroepsonderwijs. Diensten en activiteiten variëren van 

het ontwikkelen van visie, beleid en bedrijfsplannen; 

de  operationalisatie hiervan door middel van programma

management en  interim management en het coachen en

trainen van  organisaties. Daarnaast worden markt- en

haalbaarheidsonderzoeken uitgevoerd. Klanten zijn vooral

gemeenten, gemeenschappelijke regelingen, overige 

(semi-)publieke organisaties en commerciële onder -

nemingen.

Een sterke combinatie

Gedegen kennis van wet- en regelgeving van het sociaal-

economisch speelveld wordt gecombineerd met inhoude -

lijke managementervaring op het hoogste niveau binnen

zowel (semi-)publieke organisaties als commerciële

bedrijven. Het resultaat voor de opdrachtgever is een

diensten- en productaanbod dat creativiteit, visie en

pragmatisme in zich heeft.

Een gerichte aanpak

Klanten kiezen voor Langedijk SWO omdat op basis van

intensieve communicatie met de klant, ontwikkelde

strategieën direct en to the point worden omgezet in

heldere doelstellingen en concreet beleid. De aanpak is

soms gedurfd en altijd met een korte doorlooptijd tegen

een faire prijs. De kern van Langedijk SWO bestaat uit twee

door de wolgeverfde direc teuren ondersteund door een

aantal financiële en ICT specialisten die allen, zowel binnen

WSW bedrijven als op de zakelijke markt, op directieniveau

hun sporen hebben verdiend. 

Ervaring met de WSW (wet sociale werkvoorziening)

Nieuwe wettelijke of maatschappelijke ontwikkelingen

bieden mogelijkheden tot innovatie. Klanten weten ons

hiervoor te vinden. In de afgelopen jaren is dan ook aan

veel gemeenten en gemeenschappelijke regelingen onder-

steuning verleend bij de invoering van SUWI (verbetering

van de ketensamenwerking, experimenteren met nieuwe

vormen van inkoop) en de WWB (Work First, vormgeving

klantmanagement). Daarnaast is er steeds meer vraag van

klanten om advies te verlenen bij de invoering van de

nieuwe WSW en om WSW-bedrijven, die zowel bestuurlijk

als bedrijfseconomisch in zwaar weer  verkeren, beleids-

matig en operationeel te ondersteunen.

Diverse opdrachten

GR IJsselmeergroep en Concern voor werk
In opdracht van de GR IJsselmeergroep werd de situatie

van WSW-bedrijf Concern voor Werk tegen het licht

gehouden. Er was sprake van een miljoenenverlies en

conflicterende rollen. Een rapport gaf een analyse van de

financiële positie en de ontwikkeling van het bedrijfs -

resultaat. Vervolgens werd ingegaan in op mogelijke

oorzaken zoals: exploitatieresultaat bij de divisie industrie,

de cultuur, de commerciële slagkracht en de rol van de

gemeenten als opdrachtgever. Het advies behandelde de

mogelijkheden van volledige uitbesteding aan marktpartijen

en uitbesteding van deeltaken. Op verzoek van de

gemeenten werd veel aandacht gegeven aan de  besturings-

modellen wat leidde tot een advies om de bestuurlijke

kluwen te ontvlechten. 

GR Vechtdal en Larcom
De GR Vechtdal vroeg om hulp bij de situatie bij Larcom.

Daar namen de verliezen in korte tijd enorm toe en kwamen

de verhoudingen zwaar onder druk te staan. In anderhalf

jaar werd een groot aantal stappen gezet. De situatie bij

Larcom en de door hen geformuleerde oplossingsrichtingen

werden kritisch geanalyseerd. In de eerste rapportage

kwam de ontwikkeling van het bedrijfsresultaat en de

financiering aan de orde en werd de mogelijke toekomst

geschetst aan de hand van de beweging van binnen naar

buiten (begeleid werken en detachering als speerpunt). 

Vervolgens werd aandacht besteed aan de samenwerking

met de gemeenten en de strategische productiedoel -

stellingen. Aansluitend werd een onderzoek naar het absorp-

tievermogen van de markt (gemeenten en bedrijven)

gehouden in relatie tot de mogelijkheden werk te verrichten

door individuele WSW-ers (dossieronderzoek met aan vullende

gesprekken). Tevens werd een visiedocument geschreven

waarin werd uiteengezet dat het zelf (als gemeenten)

uitvoeren van de WSW mét de doelstelling van “binnen naar

buiten” tot een vrijwel sluitende exploitatie zou kunnen  leiden.

Dit document werd door de gemeenten als visie vastgesteld.

Vervolgens werd het programmamanagement geleverd om

(namens de GR) de veranderingen vorm te geven.
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Gemeente Heerenveen, GR Fyslân en Caparis
De opdrachtgever vroeg om de haalbaarheid te onder -

zoeken van uittreding van Heerenveen uit de GR Fryslân en

ook een toekomstvisie op de uitvoering van de WSW te

formuleren. Het opgeleverde rapport werd in een aantal

sessies met portefeuillehouder en ambtelijke ondersteuning

tot stand gebracht en behandelde een groot aantal zaken.

Hoe integraal arbeidsmarktbeleid uitgevoerd dient te

worden (integraliteit WWB, WSW, Wet Inburgering en

(wellicht) WMO), welke ambitie de gemeente moet hebben

om regie te nemen op beleid, inkoop én klantmanagement

WSW, een analyse van de financiële situatie bij Caparis en

hoe een eind te maken aan mogelijk conflicterende rollen

(aandeelhouder, GR, opdrachtgever).

GR Sociale Werkvoorziening Zeist en omstreken
Ook in Zeist en omstreken ging het bij uitvoerder SWZ

slecht. De gemeenten “zijn” daar de uitvoerder; het bedrijf

is niet verzelfstandigd. Op basis van de situatie bij SWZ én

op basis van de moderniseringsplannen werd gevraagd een

toekomstvisie te schrijven. Uiteindelijk werd gekozen voor

een kleinschalig model waarbij de GR nog wel blijft bestaan

(als faciliterend bedrijf) maar waarbij de WSW zo plaatselijk

mogelijk wordt uitgevoerd met de uitvoerder als basis en

zorginstellingen, woningcorporaties en anderen als partners.

GR WAA Venlo
Ook bij de WAA groep te Venlo liepen de verliezen hoog

op. Hier werd gevraagd om de problematiek bij WAA in

kaart te brengen en voorstellen voor oplossingen aan te

dragen. Dit vertaalde zich in een tweeledige opdracht,

zijnde:

1. Een onafhankelijk onderzoek naar de aard en oorzaken

van de ontstane en verwachte tekorten op de uitvoering

van de WSW, waarbij ook een vergelijking met andere

WSW-bedrijven zou worden gemaakt.

2. Het ontwikkelen van voorstellen / scenario’s op basis van

de bevindingen uit dit onderzoek om de tekorten op de uit-

voering van de WSW terug te dringen, alsmede om voor-

stellen te doen met betrekking tot de financiële en juridische

structuren rondom de WAA (rekening houdend met toe-

komstige wetgeving en de daardoor veranderende rol van

de gemeenten).

De totstandkoming van dit rapport bevindt zich in de finale

fase en bevat concrete aanbevelingen hoe de situatie bij de

WAA groep op velerlei terreinen te verbeteren (juridische

structuur, strategie, cultuur, financiën, commercie etc.).

Overige WSW gerelateerde opdrachten
Naast voorgaande voorbeelden is Langedijk SWO ook

betrokken bij het maken van visiedocumenten voor de

WSW bij diverse andere gemeenten en gemeenschappelijke

regelingen. Daarnaast worden WSW-bedrijven door middel

van het houden van workshops en het schrijven van een

plan van aanpak geholpen hun commerciële slagkracht te

vergroten. Tevens wordt aan gemeenten zowel op juridisch,

financieel als operationeel vlak advies gegeven om binnen

de thans geldende aan- en inbestedingsregels meer werk

naar het WSW bedrijf toe te leiden. Regelmatig worden op

verzoek lezingen en presentaties gehouden.
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