
Langedijk SWO!
Succesvol en afwisselend
jaar Langedijk SWO!

In 2003 verbreedde en groeide onze dienstverlening. De belangrijk-
ste ontwikkelingen op dit gebied vindt u elders in deze nieuwsbrief
maar hier even in het kort:

• Zo’n dertig opdrachten in 2003;
• Circa tien nieuwe klanten;
• Versterking Langedijk SWO met diverse partners;
• Uitbreiding activiteiten met trainingstak;
• Uitbouw activiteiten op het gebied van subsidieverlening;
• Veel activiteiten rond veranderingen sociale zekerheid (invoering WWB).
De diversiteit van opdrachten – zowel inhoudelijk als wat aanpak betreft – blijkt
in de praktijk voor de opdrachtgever (én voor ons natuurlijk!) verfrissend en
 verrijkend. Graag blijven we in de komende jaren onze dienstverlening op deze
manier uitbouwen: praktisch, concreet, snel en direct.
De naam Langedijk Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek bleek de lading allang
niet meer te dekken. Reden waarom gekozen werd voor een nieuwe naam:
Langedijk Samen Werken aan Oplossingen.
Omdat er zeer positieve reacties kwamen op de email-nieuwsbrief, maar er ook
behoefte bleek te zijn aan een iets minder vluchtig medium werd besloten tot
het uitgeven van een meer fysieke nieuwsbrief (hierbij) en het starten van een
website www.langedijkswo.nl. Deze website is inmiddels beschikbaar met de
meest basale informatie en zal in de loop van 2004 verder worden ontwikkeld
met onder meer een nieuwsrubriek.
Wij hopen in 2004 weer mét en vóór u aan het werk te gaan!
Meer informatie? Mail naar info@langedijkswo.nl of bel 036-5213776.
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Voor gemeenten wordt het aanvragen van ESF steeds
interes santer. Zo zullen ook implementatiekosten (oplei -
dingen) van de invoering van de WWB subsidiabel worden!
Hoewel het Agentschap SZW, dat zich met de ESF-subsi-
dieverlening bezighoudt, streeft naar zo transparant moge -
lijke regels en voorschriften, is het voor veel aanvragers toch
een hele toer om een subsidieaanvraag te doen. Ook het
inrichten van de beheersorganisatie die nodig is om kosten
en uren goed bij te houden is, voor wie niet eerder met ESF
te maken heeft gehad, een ingewikkeld karwei. De advi-
seurs van Langedijk SWO hebben met elkaar meer dan
twintig jaar ervaring met ESF-aanvragen, inrichten project -
administratie, monitoring, rapportages etc. In 2003 zette
Langedijk SWO haar dienstverlening op het gebied van ESF
in voor onderwijsinstellingen, gemeenten en anderen.
Daarnaast biedt Langedijk SWO diensten op het gebied van
internationale projecten, zoals het communautair initiatief

Equal. Partnersearch, het maken van een transnationaal
document en het uitvoeren van transnationale activiteiten zijn
mogelijke activiteiten. Naast de aanvraag van ESF zelf, ligt
het accent van onze dienstverlening vooral op inrichting van
de beheersorganisatie en monitoring. Het maken van de aan-
vraag is namelijk niet het ingewikkeldste en meest kwets bare
onderdeel; het komt aan op de implementatie en het beheer!
Langedijk SWO werkt daarom ook niet op basis van no cure
no pay maar brengt alleen de verrichte arbeid in rekening en
onderscheidt zich daarmee van de vele subsidie bureaus die
op het gebied van Europese fondsen actief zijn.
Meer informatie over onze dienstverlening op het gebied
van ESF bij Gerard Witsmeer: 
Gerard@langedijkswo.nl of bel: 036-5213776.
Meer informatie over onze dienstverlening op het gebied
van Equal bij Huub Kolen: 
Huub@langedijkswo.nl of bel: 036-5213776.

ESF weer meer in trek!
Na de geruchtmakende problemen rond de toekenning van subsidies uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) van
enige jaren geleden en de koudwatervrees die vervolgens ontstond bij aanvragers, beginnen steeds meer ge -
meenten en andere mogelijke aanvragers zich weer te beraden op mogelijke additionele financiering uit het ESF.
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Eén van de speerpunten van het Collegeprogramma van
de gemeente Enkhuizen was het actualiseren van het
ouderenbeleid. Langedijk SWO werd gevraagd om reke-
ning houdend met de specifieke locale situatie een oude-
rennota te maken. Voorwaarde daarbij was een actieve rol
van betrokken organisaties (woningstichting, ouderen -
bonden, zorgaanbieders, welzijnswerk, huisartsen etc.) en
ouderen zelf.
Na een reeks van gesprekken werd een ouderen -
conferentie georganiseerd, toegankelijk voor alle ouderen
van Enkhuizen en met betrokkenheid van alle relevante
organisaties. Na een aantal inleidingen over het thema
Onbenut talent (over het benutten van capaciteiten van
ouderen na hun pensionering) werd gediscussieerd over
de thema’s welzijn, wonen, zorg, veiligheid, openbaar

 vervoer en werk. Eén van de sprekers was de oud-
vakbonds man Herman Bode die een als vanouds
 vlammend betoog hield dat diepe indruk maakte op de
aanwezigen.
De uitkomst van de discussies werd verwerkt in de
 ouderennota “Samen aan zet!” die na commentaar van
ouderenbonden en organisaties begin 2004 aan de
 politiek zal worden aangeboden. De nota voorziet in een
groot aantal beleidsuitgangspunten die jaarlijks vertaald
zullen worden in een actueel actieplan. Dit actieplan zal
steeds in en met een Ouderenraad worden besproken en
vastgesteld. Wilt u ook aan het werk met visie en beleids-
ontwikkeling waarbij participatie een belangrijke voor -
waarde is? Mail Dirk Langedijk Dirk@langedijkswo.nl of
bel 036-5213776.

De weeffout van SUWI noemt Dirk Langedijk het
wel eens: de medewerkers van het arbeidsbureau
die als vrijbuiters op de vacaturemarkt aan het
 bemiddelen waren moesten ineens in het CWI de
inkomensintake gaan doen met alle regels die
daarbij horen. En de medewerkers van de
gemeente, die altijd maar de wet tot achter de
komma uitvoerden, hebben er als klantmanager
een behoorlijk aantal vrijheidsgraden bij
 gekregen. De omgekeerde wereld?

De invoering van het klantmanagement en de WWB
 bieden kansen. De gemeenten hebben veel meer vrijheid
gekregen om aan hun oplossing te werken. En dat wil
Langedijk Samen Werken aan Oplossingen graag facili -
teren. Op verzoek van onze klanten hebben we een
 training ontwikkeld die aansluit bij de keuzevrijheid van de
functionaliteit maar ook inspeelt op de actieve rol die je
moet hebben om je schadelast maximaal te beperken.
Eduard Voogt, jarenlange ervaring met heroriëntering en
trajectbemiddeling, en nu werkzaam als trainer voor over-
heid en bedrijfsleven: “De drie succesfactoren voor de
functie klantmanager zijn: houding, houding en houding.
Kennis is een basisvoorwaarde maar is niet de beslis -
sende succesfactor. Daarom gaat het in onze training om
houding, attitude. Hoe ga ik om met de cliënt. Uitgaande
van de eigen verantwoordelijkheid betekent dat een zake-
lijke relatie en niet dat je de hulpverlener uithangt. Dat
veronderstelt dat je afspraken maakt en niet accepteert
dat iemand die zomaar niet nakomt. Want je neemt de
klant serieus, maar dat impliceert ook dat je zelf serieus

genomen wilt worden. Dat bepaalt je omgangsvormen,
maar dat bepaalt ook hoe je je presenteert, dat bepaalt
zelfs hoe je je kleedt! En die zakelijke houding komt ook
terug in de relatie met het reïntegratiebedrijf. Ingekocht
wordt wat er nodig is, niet wat er toevallig op de plank ligt.”
In de training van Langedijk SWO komen deze elementen
terug: van informeel naar professioneel, hulpverlening ver-
sus verzakelijking, onderhandelen, geen vrijblijvendheid
meer. Kernvraag van de training: wat motiveert de klant
om aan zijn reïntegratie te werken? Vanuit inzicht in eigen
handelen, weerstand en motivatie wordt een link gelegd
naar de weerstand en de motivatie van de klant.

Meer weten over deze trainingen of onze andere
trainingsmogelijkheden op het gebied van sociale
zekerheid? Neem contact op met Eduard Voogt:
Eduard@langedijkswo.nl of bel: 036-5213776.
Ligt uw trainingswens meer op het gebied van
organisatieontwikkeling en verandering dan kunt u ook
Ben Verheijden mailen: Ben@langedijkswo.nl of bel:
036-5213776.

Actieve rol ouderen bij totstandkoming
ouderenbeleid Enkhuizen

HOUDING
de succesfactor voor
klantmanagement!

HOUDING



Eén van de opdrachten van Langedijk SWO in 2003 was
het creëren van een één-loket voor vragen op het gebied
van Wonen, Zorg en Welzijn in Lelystad (loket IDEAAL).
Met organisaties die werkzaam zijn op deze gebieden
(GGD, RIO, Welzijn, Thuiszorg, Woningstichting etc.) werd
vastgesteld welke informatie op welke plaatsen beschik-
baar zou moeten zijn. Ook inwoners van Lelystad werden
in een werkconferentie betrokken bij het ontwerp van loket
IDEAAL.
In plaats van het maken van een nieuw – extra – loket,
werden alle bestaande balies toegerust op het verstrekken
van informatie en de doorverwijzing. Voorwaarde was
daarbij dat de front office niet de taken van de back office
overneemt (niet probeert hulpverlener te zijn) maar na
informatie-uitvraag, adequaat doorverwijst en de dwars-
verbanden tussen de instanties en hun dienstverlening
duidelijk maakt. Als hulpmiddel werd een kennisbank
gemaakt met de meest gevraagde producten van de
betrokken organisaties. Deze kennisbank is ook voor

publiek beschikbaar op de website van de gemeente
www.lelystad.nl.
Lelystad onderscheidt zich van veel andere gemeenten
door een achttal gemeentelijke wijkposten waar burgers
laagdrempelig terechtkunnen voor vragen op het gebied
van wonen, veiligheid, openbare ruimte etc. Deze wijk -
posten maken onderdeel uit van loket IDEAAL. De imple -
men tatie werd afgerond met een training waar aan de
hand van een aantal casussen baliemedewerkers inzicht
kregen in de materie en geleerd werden de juiste attitude
aan te nemen. Zo’n zestig medewerkers van wijkposten,
gemeentelijke sectoren en externe organisaties deden
hieraan mee. Het enthousiasme van de medewerkers
bewees het nut van de ingeslagen weg.
In 2004 zal de gemeente Lelystad besluiten in hoeverre
ook de overige diensten van de gemeente volgens het
idee van loket IDEAAL zullen worden aangeboden.
U zoekt ook een gedreven projectmanager? Mail Dirk
Langedijk Dirk@langedijkswo.nl of bel 036-5213776.

Loket IDEAAL Lelystad van start!

DE NIEUWE AANPAK

Work first!

DE JUISTE AANPAK

Pendelproject Almere

Na jaren van experimenten en projecten werd in 2001 aan
Langedijk SWO gevraagd om met een definitieve aanpak
te komen voor de pendelproblematiek van Almere.
Dagelijks staan 45.000 Almeerders in file of trein op weg
naar hun werk in de Randstad of elders.
Met behulp van bestaande faciliteiten (het op dat moment
gloednieuwe instrument van de Centrale Organisatie Werk
en Inkomen www.werk.nl en de website van de gemeente
Almere www.almere.nl) werd een op Almere toegesneden
matchingsmogelijkheid gemaakt. Deze mogelijkheid werd
ondersteund door een projectbureau en een uitgebreide
publiciteitscampagne. Al gauw bleek het succes van deze
aanpak. Almere.nl/werk bleek na zoekmachines als Ilse,
Google etc. het belangrijkste kanaal voor werkzoekenden
en werkgevers te zijn geworden. De economische neer-
gang gooide helaas roet in het eten. Het aantal vacatures
daalde zienderogen met het animo om in economisch
onzekere tijden van baan te veranderen. Ondanks dat
beoordeelden alle betrokkenen in evaluatiegesprekken de
aanpak als de meest juiste en adequate.
U zoekt ook een creatieve ontwikkelaar? Mail Dirk
Langedijk Dirk@langedijkswo.nl of bel 036-5213776.

Met de invoering van de Wet Werk en Bijstand (WWB) is
de verantwoordelijkheid en het risico voor de gemeente
(nog) groter geworden. Maar ook de beleidsvrijheid is toe-
genomen.
Veel gemeenten hebben zich de afgelopen jaren georiën-
teerd op een andere aanpak van de toekenning van bij-
stand waarbij niet het verlenen van een uitkering maar het
verrichten van betaalde arbeid voorop staat. Deze aanpak
“Work first!” is bekend geworden uit Wisconsin (Verenigde
Staten) en Farum (Denemarken). Het basisidee is dat wie
een uitkering aanvraagt, direct een (door de gemeente
georganiseerde) baan wordt aangeboden. Langedijk SWO
schreef begin 2003 reeds een bedrijfsplan voor een der-
gelijke aanpak voor de bijstand maar óók voor WAO’ers
waarbij restcapaciteit benut wordt om met de uitkering
loon te kunnen vormen. In de loop van 2003 is Langedijk
SWO betrokken bij diverse initiatieven voor gemeenten en
anderen om dit uitgangspunt verder uit te werken.
De rol van de keten en haar partners is daarbij van
wezenlijk belang. In 2002 verrichtte Langedijk SWO een
breed onderzoek in Zuid-Nederland naar de ketensamen-
werking naar aanleiding van invoering van de poortwach-
tersfunctie bij het CWI. Daarna verrichtte  Langedijk SWO
diensten voor diverse gemeenten op het gebied van het
uitlijnen van werkprocessen en het optimaliseren van de
ketensamenwerking.
Meer weten? Mail Dirk Langedijk  Dirk@langedijkswo.nl
of bel 036-5213776.

DE JUISTE AANPAK DE NIEUWE AANPAK



Sociale Zaken, arbeidsmarkt en reïntegratie
1. Nulmeting invoering Wet Werk en Bijstand bij de afde-

ling Werk, Zorg en Inkomen van de gemeente
Hardenberg.

2. Uitlijnen werkproces ketenpartners Sociale Zaken
Almere.

3. Planvorming Work First-aanpak gemeente Hilversum.
4. Concretisering Werkgeversloket Nieuw-West voor de 

Dienst Werk en Inkomen Amsterdam.
5. Advisering reïntegratienota gemeente Hilversum.
6. Advisering Verkoop en Marketing reïntegratiebedrijf.
7. Bedrijfsplan Work First-aanpak voor bijstandscliënten

en WAO’ers (in opdracht van Regionaal Platform
Arbeidsmarkt Flevoland).

Wonen, zorg en welzijn
1. Procesbegeleider Fase 0 herstructurering woonwijk

Enkhuizen (in opdracht van de Stichting Woondiensten
Enkhuizen).

2. Quick scan accommodaties verenigingsleven van de
gemeente Enkhuizen.

3. Eén-loket wonen, zorg en welzijn voor de gemeente
Lelystad.

4. Conferentie ouderen en mede vormgeving ouderen -
beleid van de gemeente Enkhuizen.

Beroepsonderwijs en arbeidsmarkt
1. Aansluiting beroepsonderwijs en technische beroepen

in de Noordoostpolder (in opdracht van Technocentrum
Flevoland).

2. Interviews en communicatieadvies voor de Stichting
Zorg en Arbeidsmarkt Flevoland.

3. Onderzoek aansluiting beroepsonderwijs en bedrijfs -

leven Flevoland (in opdracht van Regionaal Platform
Arbeidsmarkt Flevoland).

Economie
1. Werkplan 2004-2005 Stichting Duurzaam Flevoland.
2. Formulering bestuursopdracht samenwerking EZ,

sociale zaken en onderwijs Almere.

Conferentie/voorzitter
1. Inleider workshop conferentie additionele arbeid

Flevoland.
2. Dagvoorzitter/inleider conferentie Begeleid Werken

Flevoland.
3. Voorzitter bijeenkomst hoofdlijnen reïntegratiebeleid

gemeente Noordoostpolder.
4. Dagvoorzitter conferentie ouderenbeleid in Enkhuizen.
5. Dagvoorzitter conferentie loket voor wonen, zorg en

welzijn in Lelystad

Subsidie
1. ESF-3 aanvraag en advisering implementatie voor de

Centrale Organisatie Werk en Inkomen.
2. Monitoring Equal gefinancierd oudkomersproject

gemeente Zeist.
3. Advisering ESF-1 aanvraag leerwerkbedrijf

Flevodrome.
4. Advisering ESF-3 beheersorganisatie gemeente

Hilversum.
5. Evaluatie ESF-1 gefinancierd pendelproject gemeente

Almere.
6. Ontwerp benchmark met buitenlandse partners

Flevolands Equal-project voor starters.
7. Advisering ESF-1 aanvraag Traint.

De partners
Langedijk SWO werkt met de volgende professionals:

Dirk Langedijk (werken aan oplossingen) Dirk@langedijkswo.nl
Gerard Witsmeer (ESF: van aanvraag tot implementatie beheersorganisatie en 

monitoring) Gerard@langedijkswo.nl
Huub Kolen (Equal: van aanvraag, partnersearch en transnationaal document 

tot transnationale coördinatie en monitoring) 
Huub@langedijkswo.nl

Eduard Voogt (trainer vaardigheden en attitude) Eduard@langedijkswo.nl
Ben Verheijden (trainer en coach) Ben@langedijkswo.nl
Françoise Kooijmans (trainingsactrice, theater op maat, dagvoorzitter in rol)

Francoise@langedijkswo.nl
Gideon van Dam (interimmanagement, werkprocessen, kwaliteitszorg) 

Gideon@langedijkswo.nl

Activiteiten 2003
Een greep uit de activiteiten die Langedijk SWO in 2003 verrichtte.

Rougestraat 6, 1339 AK Almere, telefoon 036 5213776, e-mail info@langedijkswo.nl, internet www.langedijkswo.nl

Françoise Kooijmans
(foto: Monique Kooijmans)


