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Net als vele andere gemeenten in Nederland heeft ook
de gemeente Lelystad gekozen voor een Work First
aanpak. Samen met Langedijk SWO ontwikkelde zij
haar beleidsvisie die er toe moet leiden dat bijstands-
cliënten in plaats van een uitkering zo snel mogelijk een
zelf  verdiend  inkomen verwerven. Langedijk SWO is de
afgelopen jaren bij diverse gemeenten betrokken
geweest bij het  ontwikkelen en implementeren van Work
First. Zo werden er trainingen verzorgd aan klant -
managers, werden  sessies gehouden met het  manage-
ment en beleids afdelingen, werd er mee geschreven aan
nota’s, plannen van aanpak en  programma’s. En werden
gemeenten begeleid bij  aanbesteding, inkoop en het
verwerven van ESF- subsidies.

Meer weten over Work First en reïntegratiebeleid?
Neem contact 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. Dirk Langedijk (foto: Fotomissie, Hens van Soest)

Work FirstLelystad met Work First aan de slag!

De Kamer van Koophandel Flevoland gaat samen met de
provincie en  gemeenten van Flevoland de regie voeren
op het  startersbeleid in Flevoland. Er bleek behoefte aan
meer afstemming over elkaars activiteiten en over het
gezamenlijk optrekken bij advisering en projecten. Na
een inventarisatie ronde door Langedijk SWO werd onder
voorzitterschap van Dirk Langedijk gewerkt aan een
praktische pro gramma voor de komende twee jaar.
Activiteiten zullen worden ontwikkeld op het gebied van
startershuisvesting, microfinanciering en begeleiding en
coaching van  starters.

Wilt u ook van uw voornemens concrete plannen
maken? En zoekt u daarbij een gespreksleider? Neem
contact op met Dirk Langedijk: Dirk@langedijkswo.nl
of bel 036 5213776.

Regie in de begeleiding van
startende ondernemers

ESF biedt nieuwe 
mogelijkheden!

Dat er veel ESF-subsidie ongebruikt blijft liggen is inmid-
dels genoegzaam bekend. Maar ook blijkt dat de meeste
potentiële aanvragers niet weten wat er binnen de ESF-3
regeling allemaal aan mogelijkheden zijn. Meestal wordt
gedacht bij ESF-3 aan de medefinanciering van reïnte -
gratie trajecten en trajecten sociale activering die in het
kader van de WWB worden ingekocht. Maar met ESF-3
subsidies kunnen ook activiteiten (scholing) worden mee-
gefinancierd gericht op:
• het verminderen van arbeidsrisico’s. Het kan gaan om

het opleiden van medewerkers, trainers en P&O’ers;
• de training van leidinggevenden of P&O’ers over hoe

om te gaan met zieke werknemers;
• de reïntegratie van zieke werknemers: herplaatsing of

uitplaatsing. Bijvoorbeeld coaching door een gekwali -
ficeerde coach (voortkomend uit een individueel plan
van aanpak) of casemanagement (mits de activiteiten



De oplopende verliezen bij SW-bedrijven zorgen voor toe-
nemende zorgen bij directies, besturen, gemeenten en
andere betrokkenen. Hoewel een aantal  SW-bedrijven nog
steeds zwarte cijfers schrijft, wordt een groot aantal ande-
ren in toe nemende mate overvallen door steeds grotere ver-
liezen. Het blijkt in de praktijk moeilijk om winst makende
onderdelen te vergroten en verlieslijdende sectoren te ver-
anderen of af te bouwen. En veel SW-bedrijven zijn reïnte-
gratie-activiteiten begonnen in de overtuiging aan hun
opdrachtgevers (de gemeenten) een vaste klant te hebben.
In de praktijk blijkt de vrije markt een stuk weerbarstiger. En
dan is er de beweging van binnen naar buiten (detacheren
en begeleid werken) waar veel SW-bedrijven nog nauwe-
lijks aan toegekomen zijn.
Langedijk SWO is op verschillende plekken in Nederland

betrokken bij diverse trajecten om SW-bedrijven in de lijn
van landelijk beleid om te vormen van statische sociale
werkplaatsen tot winstgevende ‘Mens-Ontwikkelbedrijven’.
In opdracht van de opdrachtgever (gemeente(n) of
Gemeenschappelijke Regeling), of in opdracht van het  
SW-bedrijf zelf. Dat kan zijn het ontwikkelen van een
gemeenschappelijke visie op de toekomst van het plaat -
selijke SW-bedrijf, het analyseren van de ontstane situatie,
het doorrekenen van toekomst-scenario’s of het begeleiden
van het SW-bedrijf bij het versterken van de commerciële
slagkracht.

Meer weten? Neem contact op met Dirk Langedijk: 
Dirk@langedijkswo.nl of bel 036 5213776.

Sociale Werkvoorziening in zwaar weer!

direct gericht zijn op de reïntegratie van een individuele
werknemer);

• de inzet van arbo- en verzuimprofessionals, zoals arbo-
coördinatoren, rsi-consulenten en arbeidsdeskundigen;

• het ontwikkelen van een scholingsbeleid, de uitvoering
van zogenaamde POP (persoonlijke ontwikkelings -
programma's) en de scholing van eigen personeel mid-
dels algemeen erkende opleidingen;

• de scholing en training van personeel van Sociale
Diensten gericht op de invoering en kennisvermeerdering
van de WWB;

• het meefinancieren van scholing van werkenden in parti-
culiere bedrijven en/of zorginstellingen;

• het voorkomen of beperken van het ziekteverzuim.

Extra interessant is dat verletkosten van werknemers door
het volgen van een training ook voor een ESF-3 subsidie in
aanmerking kunnen komen. Dit geldt overigens niet voor
zieke werknemers.
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.

Vervolg ‘ESF biedt nieuwe mogelijkheden’.

Taken van Concern voor Werk herzien
De GR IJsselmeergroep moet zich in
de toekomst alleen richten op de uit-
voering van de Wet sociale werk-
voorziening (WSW). De divisie
arbeidsintegratie zal afgestoten moe-
ten worden naar een privaat bedrijf.
Binnen de uitvoering van de WSW
zal de verliesgevende afdeling
Industrie verder worden gesaneerd
en liggen de kansen in de verdere
ontwikkeling van de divisie Groen,
detachering en begeleid werken.
Daarnaast stelt de Gemeen   -
schappelijke Regeling, waarin de
gemeenten Noordoostpolder, Lely -
stad, Urk en Zeewolde samenwer-
ken, een projectleider aan om een
eenvoudiger bestuursvorm uit te
werken, gericht op de toekomstige
smallere taken van Concern voor
Werk. Dat zijn de voornaamste aan-

bevelingen uit een rapport dat in
opdracht van het bestuur van de
Gemeen schappelijke Regeling is
opgesteld door Langedijk SWO
(Samen Werken aan Op los singen).

Het bestuur van de Gemeen -
schappelijke Regeling heeft de Raad
van Commissarissen op de hoogte
gesteld van het rapport. De Raad van
Commissarissen is het in grote lijnen
eens met de aanbevelingen uit het
rapport en constateert dat dit voor
een groot deel overeenkomt met het
door haar opgestelde Plan van
Aanpak Bijsturing’, waar inmiddels
uitvoering aan wordt gegeven. De
directie stuurt aan op kostenreductie
en de werving van nieuwe renderen-
de opdrachten voor de industriedivi-
sie. De maatregelen moeten leiden

tot het veilig stellen van de werkge-
legenheid voor de mensen die een
beschermde werkplek nodig hebben.

Het bestuur van de Gemeen -
schappelijke Regeling en de Raad
van Commissarissen hebben afge-
sproken dat de Raad van
Commissarissen alle noodzakelijke
maatregelen treft om de tekorten bij
Concern voor Werk NV terug te
dringen. Daarnaast geeft de GR een
projectleider opdracht om de in het
rapport geadviseerde duidelijke
bestuursstructuur en toekomstscena-
rio’s uit te werken. Het bestuur van
de Gemeenschappelijke Rege ling en
de Raad van Commissarissen streven
er gezamenlijk naar de aanbevelin-
gen in het rapport snel en efficiënt
uit te voeren.



In Slot Zeist werd eind 200  het succesvolle project oud -
komers Zeist afgerond met een aantal bijeenkomsten voor
de oudkomers zelf en de betrokken instanties en hun
medewerkers. In de discussieronden die werden geleid
door Francoise Kooijmans en Dirk Langedijk van Langedijk
SWO kwamen de deelnemers van het project zelf aan het
woord en konden de beroepskrachten reflecteren op hun
ervaringen, werkwijze en samenwerking. Met name de
onorthodoxe manier van het bereiken van eerste generatie
Marokkaanse vrouwen werd als één van de succesfactoren
van het project gezien. Door de vrouwen zelf werd dan ook
aangedrongen op prolongatie van de activiteiten om hen
blijvend uit hun isolement te halen.

De betrokken organisaties gaven aan dat continuering van
activiteiten en samenwerking bemoeilijkt wordt door de
aanbestedingsregels. Het project dat een internationale
dimensie bevatte, werd mede gefinancierd vanuit Equal.
Langedijk SWO was niet alleen betrokken bij de afsluitende
bijeenkomsten maar verzorgde ook de evaluatie van het
project op resultaatniveau en op het niveau van het samen-
werkingsverband.
Meer weten over (beleids)evaluatie of onderzoek? Neem
contact 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

Gemeente Zeist sluit succesvol 
oudkomersproject af

Terwijl onze “collega’s” dagdelen schrijven,
brengen wij alleen onze uren in rekening.

Er zijn opdrachtgevers die kiezen voor grote adviesbureaus. Vaak is de enige  overweging dat
het om een bekende naam gaat. Wij zullen niet beweren dat we véél beter zijn. Maar waar
sommige van deze bureaus dagdelen schrijven brengen wij alleen onze uren in rekening.  

En in ons kielzog verschijnt geen junior consultant die u ook nog moet betalen. Het is
natuurlijk veel gezelliger om een adviesgesprek met twee  adviseurs te doen, maar het levert

u als klant meestal geen meerwaarde op. 
Ook voeren wij geen twintig gesprekken met uw medewerkers als we denken dat we met

vijf  gesprekken ook een goed beeld hebben.
Langedijk SWO kiest voor een praktische, snelle aanpak. Waarbij u een advies krijgt waar u

iets mee kunt  en dat in een voor iedereen begrijpelijke taal gesteld is.

En u schrikt na afloop niet van de rekening…

www.langedijkswo.nl



Langedijk SWO verricht werkzaam-
heden voor onder meer de volgende
opdrachtgevers:

• Gemeente Almere
• Gemeente Amstelveen
• Gemeente Amsterdam
• Gemeente Enkhuizen
• Gemeente Hardenberg
• Gemeente Hilversum
• Gemeente Lelystad
• Gemeente Noordoostpolder
• Gemeente Zeist
• Zorg en Arbeidsmarkt
• Provincie Flevoland
• Syntens
• Kamer van Koophandel Flevoland
• Combiwerk Delft
• Flevodrome
• Concern voor Werk
• Duurzaam Flevoland
• Provinciaal Platform Arbeidsmarkt 

Flevoland
• Woondiensten Enkhuizen
• Technocentrum Flevoland
• Centrale Organisatie voor Werk en 

Inkomen
• Een groot aantal bedrijven in het MKB

Langedijk SWO verricht werkzaam-
heden op de volgende gebieden:

Sociale Zaken, Work First en reïntegratie
• Vormgeving reïntegratiebeleid;
• Ontwikkeling Work First-activiteiten;
• Training en coaching klantmanagers;

• Onderzoek naar rendement 
instrumentarium;

• Begeleiding aanbesteding en inkoop 
reïntegratiediensten;

• Etc.

Sociale Werkvoorziening
• Onderzoek toekomst-scenarios;
• Begeleiding versterking commerciële 

slagkracht;
• Advisering bij vormgeving 

gemeentelijk beleid;
• Etc.

Economische Zaken
• Projectontwikkeling ondersteuning 

MKB (innovatie etc);
• Advisering rond economische 

regionale ontwikkeling;
• Versterking integraal gemeentelijk 

beleid;
• Advisering internationale 

samenwerking regio’s;
• Advisering rond startersbeleid;
• Etc.

Subsidies
• ESF 1 en ESF 3;
• Equal;
• EFRO;
• Interreg;
• Etc.

Onderwijs
• Optimalisering aansluiting 

bedrijfsleven en beroepsonderwijs;

• Activiteiten gericht op voorkoming 
voortijdig schoolverlaters;

• Advisering rond derde geldstroom;
• Etc.

Wonen, Zorg en Welzijn
• Advisering en vormgeving lokaal 

welzijnsbeleid;
• Projectontwikkeling één-loket;
• Advisering ouderenbeleid;
• Projectbegeleiding invoering WMO;
• Etc.

Langedijk SWO biedt daartoe de
volgende methoden, instrumenten
en activiteiten:

• Sparringpartner bestuur en 
management;

• Beleidsadvisering;
• Beleidsontwikkeling;
• Projectontwikkeling;
• Projectmanagement;
• Management-development;
• Organisatie-advies;
• Onderzoek;
• Training;
• Subsidie-advies;
• Intervisie;
• Coaching;
• Dagvoorzitter;
• Rollenspel;
• Rapportage;
• Interviews;
• Etc.

Verrichte werkzaamheden

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

Huub Kolen

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


