
WerkNieuws
Gemeenten zijn volop bezig met de invoering van de Wet Werk en
Bijstand (WWB). De toegenomen financiële verantwoordelijkheid voor
de bijstandsverstrekking speelt veel gemeenten parten. De grotere
beleidsvrijheid biedt gemeenten anderzijds ook veel kansen de kosten
te beperken. De WWB vraagt om een totaal andere houding van zowel
management als uitvoerend personeel. De Bijstandswet wordt steeds
meer gezien als een sociale verzekering. Uitkeringen worden, net zoals
in de verzekeringsbranche, steeds vaker gedefinieerd als schadelast
voor de gemeenschap. De opdracht voor de gemeentelijke sociale
dienst is in dit licht even simpel als complex: het zoveel mogelijk
beperken of beheer sen van die schadelast. Langedijk SWO heeft hier-
voor in opdracht van de gemeente Amsterdam een training ontwikkeld
voor de klantmanagers. In dit traject wordt intensief samengewerkt met
partner IROKO BV.

Praktische toepassing
De gemeente Amsterdam loopt voorop in de praktische toepassing van het nieuwe
gedachtegoed. ”Een hele uitdaging…” stelt Mathilde Zierkzee, projectmanager van
het pilotproject in het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West. ”Maar in de basis relatief
eenvoudig. Er zijn uiteindelijk maar drie manieren om de schadelast te beperken:
handhaving, reïntegratie en afstemming. Scherpere controles bij aanvraag van de
uitkering heeft ons op korte termijn al veel winst opgeleverd, alleen de uitstroom
naar werk kan de uitkeringen op langere termijn betaalbaar houden.” 

Output centraal
In haar knusse werkkamer in het gloednieuwe onderkomen van de Dienst Werk en Inkomen (DWI) aan de ringweg A10 legt
Mathilde uit hoe Amsterdam de schadelast denkt te gaan beheersen. ”We zijn naast de staande organisatie begonnen met het
opzetten van een zogenaamd laboratorium. Deze term geeft aan dat de nieuwe werkwijze in een ontwikkelomgeving wordt uit -
geprobeerd en bij succes verder wordt uitgebouwd. ”Uiteraard hebben we zeer zorgvuldig geselecteerd welke van onze mede-
werkers voor de functie van klantmanager geschikt waren binnen de context van het laboratorium. In de nieuwe werkwijze staat
niet langer de input centraal, maar de output. Uiteindelijk is het de bedoeling de klantmanagers niet langer aan te sturen op
omvang van de caseload of zelfs de omvang van de uitstroom, maar op besparing op de schadelast.”

Cultuurverandering
Een dergelijke cultuurverandering is geen sinecure. De gemeente heeft de
opdracht om voor deze pilot een training te ontwikkelen gegund aan Langedijk
SWO en IROKO. Mathilde Zierikzee: ”We hebben vanaf het begin gezocht naar
een partner die een training op maat voor ons kon ontwikkelen. We hebben erop
gehamerd om een training te ontwikkelen waarin het houdingsaspect voorop
stond. Natuurlijk vereist klantmanagement volgens de filosofie van schadelast -
beheersing ook een specifieke kennis, maar het draait toch vooral om een heel
andere kijk op de wereld. De training combineert een andere basishouding en de
creatieve toepassing van kennis met de cijfermatige benadering. Een gelukkige
combinatie.”

Training
De training sluit naadloos aan bij de wensen van de Dienst Werk en Inkomen.  
In het blok houding en kennis leert de klantmanager vooral de wereld te
bekijken door de bril van schadelastbeheersing. In het blok houding en vaardig-
heden staan de houding van de klantmanager en het managen van de omgeving
centraal. Hierbij bleek de aanpak van werken met kleine groepen en met de
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”Rollenspellen zijn top!” 
Andere houding centraal in training klantmanagers Amsterdam

top!”



Langedijk SWO voerde in opdracht van het
Technocentrum Flevoland en de Federatie
Bedrijfsleven Noordoostpolder (FeB) een onderzoek
uit naar de knelpunten op de arbeidsmarkt in de
technische sector. Aanleiding daarvoor was:
• Dat er een ruime hoeveelheid opleidingen bestaat 

in het (middelbaar) beroepsonderwijs, maar dat
voor bedrijven vaak niet duidelijk is wat de verschil-
len en overeenkomsten zijn tussen de kwalificaties
binnen het onderwijs en de gevraagde kennis en
vaardigheden.

• Dat bedrijven de relatie niet meer zien tussen de
diversiteit aan stagemogelijkheden en ”startbanen”
in het bedrijf.

De Federatie Bedrijfsleven Noordoostpolder en het
Technocentrum Flevoland wilden dit onderzoek vanuit de
optiek dat het beroepsonderwijs in de Noordoostpolder haar
opleidingen meer gaat aanbieden vanuit de vraag van het
regionaal bedrijfsleven. Dit wilde zij doen door meer inzicht te
krijgen in de huidige en toekomstige vraag van bedrijven in de
technische sector. De belangrijkste aanbieder van beroepson-
derwijs in de Noordoostpolder is ROC Friese Poort, vestiging
Emmeloord. De conclusies van het onderzoek waren:
• Er wordt door veel bedrijven geklaagd over de mentaliteit van

leerlingen. Ze zijn soms slecht gemotiveerd, hebben geen
gevoel voor verhoudingen en zijn soms vies van vuile handen.

• Als er aandacht wordt gevraagd voor het ontbreken van ele-
menten in het aanbod dan heeft dat in de meeste gevallen
(ook in de techniek) betrekking op sociale vaardigheden:
omgang met klanten, kunnen verkopen, invoelen etc.etc.
Voor vrijwel elk beroep geldt dat de werknemers in aanra-
king komen met cliënten. In veel gevallen zijn zij van het
bedrijf de enigen die klantcontacten hebben. Dat vraagt van
de werknemer dat hij zich in de klant kan inleven maar ook
namens het bedrijf tekst en uitleg verschaft.

• Er is in de opleiding te veel aandacht voor theorie (die echter
soms verouderd is) en te weinig voor de praktijk.

Het ROC Friese Poort en de FeB hebben op basis hiervan een
aantal concrete afspraken gemaakt. De belangrijkste:
• ROC Friese Poort vestiging Emmeloord gaat (met name ter

voorbereiding op stage) meer aandacht besteden aan socia-
le vaardigheden.

• FeB levert gastdocenten voor het geven van lessen sociale
vaardigheden. 

• Groepjes van ondernemers vormen klankborden die op
regionaal niveau inhoud en reflectie kunnen geven aan het
veranderende onderwijs (competentiegerichte kwalificatie-
structuur).

• ROC Friesepoort vestiging Emmeloord geeft een duidelijk
gezicht aan de drie speerpunten: 
1. FeB geeft contactpersonen uit bestuur voor persoonlijk

contact met de drie speerpunten.
2. FeB stelt communicatiekanalen ter beschikking voor com-

municatie over ROC
3. ROC Friese Poort vestiging Emmeloord Contractonderwijs

zal via gerichte acquisitie en persoonlijk contact de onder-

nemers uit het Startbaan onderzoek benaderen voor ver-
betering / aanpassing / invulling van de aangegeven witte
vlekken in het huidige aangeboden onderwijs. 

Bovenstaande initiatieven worden op een goed moment geno-
men. De inbreng van het bedrijfsleven is belangrijker dan ooit.
De komst van het competentiegericht onderwijs in het MBO,
waarmee ROC Friese Poort na de zomer begint, geeft meer dan
in het verleden ruimte voor het lokaal inkleuren van het lespro-
gramma. Er liggen dus geweldige kansen voor het ROC en het
bedrijfsleven. Vooral ook omdat het merendeel van de werkne-
mers in de lokale economie van de Noordoostpolder is, en zal
worden, opgeleid in het
middelbaar beroepson-
derwijs. Het uiteindelijke
doel van deze gezamenlij-
ke inspanningen zal moe-
ten zijn dat opleidingen in
het middelbaar beroeps-
onderwijs nog beter op de
vraag vanuit het bedrijfs-
leven zijn afgestemd.
Vanwege het succes van
het onderzoek bereiden
het Technocenter en haar
lokale partners in onder-
wijs en bedrijfsleven met
Langedijk SWO een nieuw
onderzoek voor, voor de
rest van Flevoland.

U wilt het rapport lezen of
meer weten over dergelijk
onderzoek? Mail naar
Dirk@langedijkswo.nl of
bel 036 5213776.

Onderzoek startbanen Noordoostpolder
leidt tot concreet actieplan

Onder het motto 'Maak werk van uw uitkering' wil de
afdeling Sociale Zaken van de gemeente Hilversum
mensen die bijstand aanvragen een baan in plaats van
een uitkering aanbieden.Langedijk SWO is betrokken bij
de planvorming, de ESF-financiering en de aanbeste-
dingsprocedure. Onlangs liet het ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid weten zoveel vertrouwen te
hebben in de Hilversumse aanpak, dat ze dit experiment
op alle mogelijke manieren wil ondersteunen. Wat hééft
het project, dat vergelijkbare projecten in Emmen,
Alkmaar, Helmond en Den Bosch (nog) niet hebben?
Het woord is aan Marianne van Diemen (klantmanage-
ment) en Johan de Lange (beleid) van de Dienst
Maatschappelijke  Ontwikkeling van de gemeente
Hilversum.

”Als Hilversum er morgen zeshonderd bijstandsgerechtigden
bij krijgt, dan heeft dit vergaande consequenties voor de
gemeentebegroting. Of het tekort op de gemeentebegroting
neemt toe óf het college moet schrappen in haar verlanglijst-
je.” Een boude uitspraak? Johan de Lange vindt van niet. Per
1 januari 2004 verplicht de Wet Werk en Bijstand (WWB)
gemeenten immers om de kosten van de bijstand volledig
voor eigen rekening te nemen. ”Het verlenen van een bij-
standsuitkering is een verplichte overheidstaak. Wordt die als
gevolg van de te verwachten instroom onbetaalbaar, dan
moeten fraaie ambities wijken. Vandaar ook dat er alle reden
is de nieuwe instroom bijstandsgerechtigden drastisch te
beperken. Daar komt bij dat  Hilversum zijn reputatie van
sociale gemeente graag wil vasthouden. Het project 'Maak
werk van uw uitkering' maakt van de nood een deugd.
Evenals Emmen, Alkmaar, Helmond en Den Bosch heeft
Hilversum met het ministerie gesproken over deze aanpak
waarbij mensen uit de bijstand kunnen blijven. De enthousias-
te reactie van het ministerie maakte de weg vrij voor het
experiment 'Maak werk van uw uitkering'.” 

Marianne van Diemen: ”Het is nu van belang zo snel mogelijk
met de nieuwe klanten aan de slag te gaan. Actuele capaciteit
en werkervaring zijn voor werkgevers interessant en verge-
makkelijken de uitstroom naar regulier werk. Zit een cliënt lan-
ger in de bijstand, dan neemt die potentie af. Om beide cate-
gorieën cliënten van dienst te kunnen zijn, is gekozen voor
een benadering-op-maat aan de 'kop' van het proces. 
Afhankelijk van het traject wordt een detacheringsbureau of
een reïntegratiebedrijf ingehuurd. Het detacheringsbureau
detacheert de klant voor een maximale periode /aantal uren
per week bij een regulier bedrijf. Het bureau ontvangt daar-
voor een bijdrage van de gemeente en een oplopende inleen-
vergoeding van het bedrijf waar de klant werkt. 
Johan: ”De benadering aan de kop van het proces garandeert
dat de werkgevers potentieel goede arbeidskrachten aange-
boden krijgen. Daar komt bij dat ze betalen wat de werknemer
waard is, geen risico dragen voor ziekte, arbeidsongeschikt-
heid of afwezigheid en geen last hebben van subsidieregelin-
gen of papieren rompslomp. De bijstandsgerechtigde op zijn
beurt krijgt een betaalde baan aangeboden en neemt weer
deel aan het maatschappelijk leven. 
Marianne: ”Voor het Ministerie zit de meerwaarde van onze
aanpak vooral in het gegeven dat we opereren vanuit een
bedrijfsverzamelgebouw. De samenwerking tussen Sociale
Zaken, het Uitkeringsorgaan Werknemersverzekeringen (UWV)
en het Centrum voor Werk en Inkomen garandeert de integra-
le aanpak waar het Ministerie zoveel belang aan hecht. Dat
wil zeggen voor elke klant één diagnose, één plan van aanpak
en dus één loket. 

Meer weten over Work First en reïntegratiebeleid? Neem con-
tact op met Dirk Langedijk: Dirk@langedijkswo.nl of bel 036
5213776. Meer weten over onze dienstverlening op het
gebied van ESF, inkopen en aanbesteding? Neem contact op
met Gerard Witsmeer: Gerard@langedijkswo.nl of bel 
036 5213776.

Sociale Zaken Hilversum 
maakt werk van uitkeringen

Maak uw medewerkers WWB-proof
Op 1 januari 2004 is de Wet Werk en Bijstand (WWB) ingevoerd.
De invoering van de WWB heeft verstrekkende organisatorische
en financiële consequenties: gemeenten hebben meer  beleids-
vrijheid gekregen en een grotere financiële verantwoordelijkheid
voor de verstrekking van bijstandsuitkeringen. Gemeenten heb-
ben in meer of mindere mate consequenties getrokken uit de
invoering van de nieuwe bijstandswet: veel medewerkers hebben
een andere taak en/of een andere rol in de organisatie gekregen.
De invoering van de WWB leidt op deze manier zowel direct als
indirect tot een behoefte aan kennis (opleiding), vaardigheden
(training) en begeleiding (coaching). 

Door verschillende gemeenten is Langedijk SWO verzocht om
naar aanleiding van de invoering van de WWB de ontstane oplei-
dingsbehoefte in kaart te brengen. Daarbij wordt het begrip oplei-
dingsbehoefte breed gedefinieerd. Naast de behoefte aan vakin-

houdelijke kennis wordt nadrukkelijk ook de behoefte aan vaar-
digheden en begeleiding meegenomen.
De werkwijze is dat Langedijk SWO korte gesprekken voert met
een representatieve hoeveelheid medewerkers in verschillende
functies. In deze gesprekken wordt ingegaan op de functie die de
gesprekspartner sinds de invoering van de WWB bekleedt en wat
de kennis en vaardigheden zijn die daar bij horen. Aan de hand
van het gesprek wordt een inschatting gemaakt van de bij de
gesprekspartner aanwezige kennis en vaardigheden. De kloof
tussen de gevraagde en aanwezige kennis en vaardigheden leidt
tot een voorstel voor opleiding, training of coaching op functie-
niveau.
Soms blijkt uit de analyse van de kloof tussen de benodigde en
de aanwezige kennis en vaardigheden dat het antwoord niet is
gelegen in een (breed gedefinieerde) behoefte aan opleiding. In
dergelijke gevallen wordt het uitgangspunt gehanteerd dat slechts

reeds aanwezige competenties trainbaar zijn. Dat leidt ertoe dat
in sommige gevallen een andere oplossing dan training of oplei-
ding wordt geadviseerd.
Langedijk SWO gaat bij de inventarisatie van de opleidingsbe-
hoefte uit van de gemeente als sociaal verzekeraar. De financie-
ringsstructuur van de WWB prikkelt gemeenten via de begroting
tot het introduceren van ”schadelastbeheersing” als beleidsmatig
uitgangspunt. Hiermee wordt bedoeld dat de wet gemeenten
prikkelt hun organisatie zo in te richten dat de beheersing van de
totale uitkeringssom (schadelast) op alle niveau's leidraad is voor
te nemen beslissingen met betrekking tot reïntegratie, gesubsi-
dieerde arbeid, Work First etc. Deze opstelling vergt uiteraard een
verandering in de houding van medewerkers.
Meer weten over onze werkzaamheden op dit gebied? Neem
contact op met Dirk Langedijk: Dirk@langedijkswo.nl
of bel 036 5213776.
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Sociale Zaken, Arbeidsmarkt en reïntegratie
• Begeleiding WWB-proof maken afdeling Werk, Zorg en

Inkomen van de gemeente Hardenberg.
• Planvorming Work First-aanpak gemeente Hilversum.
• Training klantmanagers Nieuw West voor de Dienst Werk en

Inkomen Amsterdam.
• Advisering reïntegratiebeleid gemeente Lelystad.
• Advisering toekomst Soc. Werkvoorz. GR IJsselmeergroep.
• Advisering marketing en verkoop reïntegratiebedrijven.
• Scholingsplan Sociale Zaken Lelystad.

Wonen, zorg en welzijn
• Advisering toekomst st. Zorg en Arbeidsmarkt Flevoland.

Beroepsonderwijs en arbeidsmarkt
• Onderzoek aansluiting beroepsonderwijs en technische

beroepen in de Noordoostpolder (in opdracht van
Technocentrum Flevoland).

• Voorbereiding conferentie Voortijdig Schoolverlaters
gemeente Almere.

Economie
• Projectleiding EFRO-maatregelen, Europees Programma

Flevoland.
• Projectleiding Hanse Passage, provincie Flevoland.

Conferentie/voorzitter
• Voorzitter openbare discussie gemeente Amstelveen over de

gevolgen van de invoering Wet Werk en Bijstand.
• Voorzitter discussie samenwerking EZ, Sociale Zaken en

Onderwijs gemeente Almere.

Subsidie en aanbesteding
• ESF-3 aanvraag en advisering implementatie voor de

Centrale Organisatie Werk en Inkomen.
• Advisering aanbesteding reïntegratiediensten gemeente

Hardenberg.
• Advisering aanbesteding en ESF-3 beheersorganisatie

gemeente Hilversum.
• Projectleiding Interreg Provincie Flevoland.
• Advisering aanbesteding reïntegratiediensten gemeente

Lelystad.

Activiteiten eerste half jaar 2004
Een greep uit de activiteiten die Langedijk SWO in het eerste half jaar van 2004 verrichtte
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Gerard Witsmeer

actrice Françoise Kooijmans van grote waarde. Klantmanager Jurgen Kuper drukt het kernachtig uit als: ”rollenspellen zijn top!”
De training wordt afgesloten met het blok intervisie en coaching. Intervisie is een onderschat proces. Het gaat bij intervisie veel
minder om tips van collegae over hoe in bepaalde situaties te handelen dan om een soort groepscoaching waarbij klantmanagers
zelf ontdekken welke denkpatronen ze hanteren en welke gevolgen dat in de praktijk met zich meebrengt. 

Tevreden
En? Mathilde Zierikzee lacht. Ze geeft aan dat het rendement van een dergelijk trainingsprogramma zich op langere termijn moet
bewijzen. Mathilde is zelf overtuigd van het feit dat de training een belangrijke bijdrage levert aan de ontwikkeling van de klant-
managers. ”Langedijk en IROKO hebben de mogelijkheden van de WWB creatief verwerkt tot een originele training. Ze hebben
heel goed begrepen dat je hier niet wegkomt met een oude training ”commercieel werken” in een nieuw jasje. De invoering van
de WWB vraagt om een andere benadering. Ook van trainingsbureaus…”
Meer weten over trainingsmogelijkheden, intervisie en coaching? Neem contact op met Dirk Langedijk: Dirk@langedijkswo.nl of
bel 036 5213776. 

Vervolg: ”Rollenspellen zijn top!”

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


