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De Sociale Werkvoorziening staat volop in de
belangstelling. Onlangs stuurde Staatssecretaris
van Hooff het tweede deel van zijn moderni -

seringsvoorstellen naar de Tweede Kamer. De voorstellen
van het Ministerie van Sociale Zaken beogen onder andere
een einde te maken aan de oplopende verliezen die in de
sector worden geleden. Volgens branche-organisatie
Cedris is momenteel driekwart van de SW-bedrijven
verlieslijdend. In de meeste gevallen worden de geleden
verliezen gecompenseerd door de gemeenten. Het is dan
ook niet zo vreemd dat op  diverse stadhuizen in het land
met de wetsvoorstellen in de hand wordt nagedacht over
een ander uitvoeringsmodel onder het motto: van binnen
naar buiten, van industrie naar dienstverlening.  

Het vernieuwingsproces gaat echter verder dan een
heroriëntatie van de uitvoering. Ook het bestuurlijk model
staat ter discussie: gemeenten moeten de regie in handen
nemen. Ze zouden niet alleen in grote lijnen moeten
bepalen hoe de SW zou moeten worden uitgevoerd, maar
tevens op klantniveau (analoog aan de WWB) dienst -
verlening moeten inkopen. Langedijk SWO is betrokken bij
diverse trajecten in de SW-wereld. Eén van deze trajecten
is de uitvoering van de SW in een deel van Overijssel. In
opdracht van de Gemeenschappelijke Regeling Vechtdal
(bestaande uit de gemeente Ommen en Hardenberg) heeft
zij de projectleiding vormgegeven van het veranderings -
traject naar een andere aansturing van de uitvoering van de
Sociale Werkvoorziening.

Stap 1: kan het wel?
Larcom, de uitvoeringsorganisatie in Vechtdal, had zoals
vele SW-bedrijven te kampen met snel oplopende
verliezen. De beweging van binnen naar buiten werd
centraal gesteld bij haar scenario’s om uit de rode cijfers te
komen. Langedijk SWO werd door de gemeenten gevraagd
de haalbaarheid van deze beweging te toetsen. Daarbij
werden niet de ambities van Larcom als uitgangspunt
genomen, maar het absorptievermogen van publieke en
private sector in het verzorgingsgebied, alsmede de
potentie van de SW-medewerkers zelf.

Uitkomst van het onderzoek was dat het Rijksbeleid om te
komen tot 1/3 (Begeleid Werken en detacheren) - 1/3
(beschut buiten) - 1/3 (beschut binnen) slechts deels haal-

baar is. De  beweging van beschut binnen naar beschut
buiten kan gemaakt worden. Individuele detachering en
Begeleid Werken bleek echter op grond van de vast -
gestelde capaciteiten voor hoogstens voor een kwart van
de SW-ers haalbare kaart. Dit ondanks het feit dat de lat
uiterst laag was gelegd.

In relatie tot het onderzoek naar de haalbaarheid werd ook
gekeken naar de gewenste rol van de gemeente. Langedijk
SWO adviseerde de gemeenten een vereenvoudiging van
de aansturing, en een versterking van de regierol van de
gemeenten. Dit advies leidde tot de voor lopige keuze voor
het opheffen van de GR en de opdracht van de
commissies van beide gemeenten de consequenties verder
uit te werken.

Stap 2: wat zijn de consequenties?
In de volgende stap werd in een toekomst visie voor de SW
uitgewerkt wat de organisatorische consequenties zijn van
een gemeentelijke regierol op klantniveau. De dienst -
verlening wordt in dit model ingekocht bij verschillende 
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partners, waarvan het huidige SW-bedrijf (in een andere
vorm) er één kan zijn. De rol van het huidige SW-bedrijf
werd daarbij nadrukkelijk ter discussie gesteld. 
Het ligt voor de groep "beschut binnen" om  verschillende
(praktische én principiële) redenen niet voor de hand om
volgtijdelijk met  wisselende uitvoerders in zee te gaan.
Voor de andere twee groepen (detacheren/begeleid werken
en beschut buiten) wordt in de uitvoering een rol gezien
voor andere aanbieders. Met name op het gebied van
begeleid werken bestaat immers reeds een brede ervaring
bij derden. 

Het gekozen uitvoeringsmodel betekent dat een versterking
van de rol van de gemeente nood zakelijk is. Het verdient
daarbij de voorkeur de personeels- en ontwikkelfunctie in
één hand te houden en in te richten zoals ook bij het klant -
management in de WWB gebruikelijk is. Uit de uitwerking
bleek dat een dergelijk uitvoeringsmodel bovendien zal
leiden tot  kostenreductie. In de raden van Ommen en
Hardenberg werd dan ook besloten de toekomstvisie als uit-
gangspunt te nemen en een implementatieplan te maken.

Stap 3:  hoe moeten we het doen?
Om nu verder te kunnen gaan zal er de nodige aandacht
moeten worden besteed aan de benodigde veranderingen
in de rol van de gemeente (inrichten regierol, inrichten
klantmanagement), de afbouw van de GR, de veranderde
verhouding tot het bestaande SW-bedrijf en mogelijke nieu-
we aanbieders (aanbesteding). Een en ander zal hoogst-
waarschijnlijk  leiden tot een nieuwe uitvoering van de SW
op 1 januari 2007, (niet geheel) toevallig ook de verwachte
invoeringsdatum van de nieuwe WSW.
Bovenstaande stappen werden ondanks de vakantietijd
met grote snelheid uitgevoerd. Het onderzoek naar het
absorptievermogen startte in juni en werd reeds in juli in de
commissies behandeld. Met het gezamenlijk formuleren
van visie en het concipiëren van het visiedocument werd
medio juli gestart. Het werd eind augustus naar de B&W’s
gestuurd waarna behandeling in september in de college’s,
commissies en raden plaatsvond. Eind september startte
tenslotte het onderzoek naar de implementatie dat medio
oktober opgeleverd zal worden. De gemeenten Ommen en
Hardenberg hebben daarmee in een paar maanden een
aantal grote stappen gezet naar modernisering van de SW
in hun gebied.

HARDENBERG/OMMEN - De gemeen-

teraden van Hardenberg en Ommen heb-

ben zich gisteravond kunnen vinden in de

door bureau Langedijk SWO  opgestelde

toekomstvisie op de Sociale

Werkvoorziening in Hardenberg en

Ommen. Hoewel niet gesproken werd over

de financiële malaise bij Larcom, is wel

duidelijk dat de toekomstvisie perspectief

biedt voor het werkvoorzieningschap in

Ommen. 
Zoals bekend treedt 1 januari 2007 een

nieuwe wet met betrekking tot de sociale

werkvoorziening in werking. De gemeen-

ten krijgen dan de regie èn het geld. In dat

kader werd door de gemeenten Hardenberg

en Ommen nu een toekomstvisie ontwik-

keld, waarbij het de afgelopen maanden de

vraag was of Larcom hierin nog een rol

zou kunnen spelen. 

Dat het bedrijf in zwaar weer verkeert

speelde gisteravond niet direct een rol in

de discussies, hoewel het een met het

ander niet geheel losgelaten kon worden.

‘Het ontstaan van de (financiële) proble-

men komt in oktober aan de orde. Nu gaat

het om de toekomst van de sociale werk-

voorziening’, zo hield plaatsvervangend

raadsvoorzitter Berend van de Beek (CDA)

de Ommer raad voor. 

Zware opgave
De politiek in Hardenberg en Ommen ging

dus akkoord met het plan voor de toe-

komst van de sociale werkvoorziening. Dat

is erop gericht zoveel mogelijk werkne-

mers bij andere bedrijven of bij gemeenten

aan de slag te laten gaan. ‘Maar denk niet

dat het een peuleschilletje is om een roos-

kleurige werkvoorziening neer te zetten’,

aldus de Hardenbergse wethouder Arie

Pouwels. Volgens hem wordt dat nog ‘een

hele zware opgave’. 

Die teneur heerste ook in Ommen, maar

‘met elkaar moeten we er de schouders

onderzetten’, zo verwoordde Machteld

Buter het. Ze denkt daarbij aan interim-

directeur Otto de Goey, de Centrale

Ondernemingsraad van Larcom, de nieuw

te benoemen Raad van Commissarissen en

de respectieve gemeenteraden. De insteek

van de gemeenteraden is om ook in de toe-

komst het WSW-werk uit te besteden aan

Larcom. D66 in Ommen wilde zich daar-

over als enige partij niet uitlaten. ‘We pra-

ten over een nieuwe wet en niet over een

overlevingsplan van Larcom. We moeten

straks plaatsen inkopen bij een gezond

bedrijf en dat zou eventueel Larcom kun-

nen zijn. Maar Larcom moet eerst gezond

gemaakt worden alvorens daarover een

besluit kan worden genomen.’ 

RvC
De politiek in Hardenberg was blij met het

opstappen begin deze week van de oude

Raad van Commissarissen, na kritiek over

het functioneren daarvan vanuit de

gemeenten. ‘Het siert ze dat ze hebben

besloten af te treden’, aldus CDA’er Henk

Meulink. Volgens hem was er bij het

bedrijf een onwerkbare situatie ontstaan.

Ook Ben Soer van de PvdA noemde het

terugtreden van de Raad van

Commissarissen een verstandig besluit.

Voor een toekomstplan van Larcom vroeg

Soer ‘enige haast, maar niet overhaast’. 

Volgende week maandag of dinsdag zal

een nieuwe Raad van Commissarissen

worden benoemd, zo liet wethouder

Pouwels in Hardenberg weten. Wat de

Ommer politici betreft krijgt die nieuwe

raad het advies mee dat de huidige direc-

teur Haandrikman opdracht krijgt zich niet

met de toekomstvisie te bemoeien.

Interim-directeur De Goeij moet alle ruim-

te hebben om samen met COR en manage-

mentsteam een goed toekomstplan te ont-

wikkelen. ‘Er was een scheiding van taken

tussen de huidige directeur Haandrikman

en De Goeij afgesproken, maar er zijn sig-

nalen dat dit niet werkt’, aldus de Ommer

wethouder Wim Beekhuis. 

De Stentor, 23 september 2005



... in sociale zekerheid!

... in onderwijs!

... in lokale economie!

Langedijk SWO is al geruime tijd werkzaam in

de sociale zekerheid en verwante beleids -

terreinen om gemeenten,  bedrijven,

instellingen en scholen te helpen bij de vertaalslag

van ontwikkelingen, abstracte concepten en

veranderende wet- en regelgeving naar  concreet

beleid, nieuwe processen en innovatieve dienst -

verlening. Ook het afgelopen half jaar is Langedijk

SWO actief geweest op verschillende beleidsvelden:

... in sociale zekerheid!

Work first
Reeds met de komst van de WWB adviseert Langedijk SWO
gemeenten bij het maken van hun re ntegratiebeleid, waarbij
het accent ligt op innovatieve Work First-methoden.  Onder
meer de gemeenten Lelystad en Almere schakelden
Langedijk SWO dit jaar in om Work First-concepten te
ontwikkelen. Het ging daarbij niet alleen om het aanbieden
van werkstages (al dan niet als duaal traject) maar ook om
constructies waarbij de nieuwe instroom cliënten in de
bijstand geen uitkering krijgt maar een arbeidsovereenkomst
aangaat met een private aanbieder. Deze verstrekt met
behulp van uitzend inkomsten aangevuld met middelen van
de gemeente aan de cliënt een salaris. De cliënt dient daar-
voor de aangeboden werkzaamheden (verplicht) uit te voeren. 

Ook andere methodieken (bijvoorbeeld met een bonus -
systeem gebruik maken van uitzendbureaus voor  
Fase 1-cliënten) werden voor gemeenten ontwikkeld. Ook
werd de succesvolle op maat gesneden training voor klant-
managers verder uitgebouwd en onder meer door de
gemeente Amsterdam ingekocht. Ook voor de andere kant
van de re ntegratiemarkt verrichte Langedijk SWO werk-
zaamheden. Voor  bedrijven in de re ntegratiebranche en de
SW werden onder meer diensten verleend op het gebied van
product innovatie, concurrentieanalyse en het inrichten van
werkprocessen.

... in onderwijs!

Win
Maar ook voor bijvoorbeeld het onderwijs leverde 
Langedijk SWO diensten. Zo werden de ontwikkelingen in
onder meer de WIN voor het beroepsonderwijs vertaald in
drastische wijzigingen van de organisatie. Het versterken
van de  commerciële slagkracht, fle ibilisering van het aan

bod en het vereenvoudigen van de processen, maar vooral
ook de  verandering in het denken waren daarbij belangrijke 
ingrediënten. De kennis en deskundigheid van Langedijk
SWO op het gebied van de re ntegratiewereld waren een
doorslaggevende reden om voor haar dienstverlening te
kiezen.

Beroepsonderwijs
In 2005 onderzocht Langedijk SWO tevens de haalbaarheid
van een stagebank voor Flevoland in opdracht van Techno -
centrum Flevoland. Deze stagebank moet een belangrijk
hulpmiddel worden bij het in contact brengen van stagiaires
van vooral het MBO (BBL en BOL) maar zeker ook het VMBO
(snuffelstages), het HBO en de universiteit met werkgevers.
Daarnaast werd gestart met het hieronder behandelde start -
banenonderzoek en werd het beroepsonderwijs geadviseerd
bij de veranderingen in de WIN en de re ntegratiemarkt.

... in lokale economie!

De activiteiten van Langedijk SWO beperken zich niet tot
de sociale zekerheid. Al sinds jaar en dag is zij werkzaam
op het gebied van de ontwikkeling van (lokale) economie,
beroepsonderwijs en de raakvlakken tussen sociaal beleid
en wonen, zorg en welzijn. Ook adviseert zij al sinds haar
oprichting gemeenten en bedrijven bij het verkrijgen van
subsidies en verricht zij onderzoek (evaluaties, markt -
onderzoek, haalbaarheidsstudies etc.).

B
In het eerste helft van 2005 was Langedijk SWO op het
gebied van locale economie onder meer werkzaam voor
de afdeling Economische Zaken van de Provincie
Flevoland, de Kamer van Koophandel Flevoland en
VNO/NCW Flevoland. Er werd een haalbaarheidsstudie
gedaan naar een kenniscentrum voor nieuwe technologieën
en er werden bedrijfsplannen geschreven voor het
versterken van de innovatieve slagkracht van het
Flevolandse bedrijfsleven en het  verhogen van de synergie
tussen bedrijven. Diverse  bedrijven werden geadviseerd op
uiteenlopende gebieden.

Onderzoek
Voor de provincie Flevoland verzorgde Langedijk SWO een
update van het doorlopend evaluatie-onderzoek naar de
effecten van het Europees programma voor Flevoland.
Naar aanleiding van het succesvolle startbanenonder-
zoek  Noordoostpolder naar de relatie Bedrijfsleven 
Beroepsonderwijs wat leidde tot intensivering van de
samenwerking ROC Friese Poort  Federatie Bedrijfskring
Noordoostpolder, startte Langedijk SWO in opdracht van
Technocentrum Flevoland een soortgelijk onderzoek voor
het Zuidelijk en Oostelijk deel van Flevoland.

innovatief...Langedijk SWO: innovatief...



• 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
• ROC Flevoland
• Concern voor Werk
• Duurzaam Flevoland

• Provinciaal Platform Arbeidsmarkt
Flevoland

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

Inkomen
• Diverse bedrijven in het MKB

Verrichte werkzaamheden

Rougestraat 6, 1339 AK Almere, telefoon 036 5213776, e-mail info@langedijkswo.nl, internet www.langedijkswo.nl
Vormgeving: Kees van Spronsen, druk: Zwaan en Partners, Enkhuizen

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

De offerte was geschreven door een senior…
Maar voor de opdracht kreeg u een junior!!!

Er zijn opdrachtgevers die kiezen voor grote adviesbureaus. Meestal is de enige overweging dat het om
een bekende naam gaat. Wij zullen niet beweren dat we veel beter zijn dan deze bureaus. 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 werkzaamheden voor onder meer de volgende opdrachtgevers:

Gideon van Dam


