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De oplopende verliezen van uitvoerder
Larcom noopten Hardenberg en
Ommen, de gemeenten in de

Gemeenschappelijke Regeling Vechtdal, tot
herbezinning van hun visie op de uitvoering
van de WSW. In 2005 stelden zij, anticiperend
op de modernisering van de WSW, de “toe-
komstvisie WSW” vast. Centraal in hun visie
stond het “zelf uitvoeren” van de WSW. 

De Gemeen schappelijke Regeling verloor haar

functie en Larcom, het WSW-bedrijf, werd op

afstand gezet. Larcom kon uitvoerder blijven,

maar uitsluitend tegen redelijke kosten en er

zou marktwerking op moeten treden. Een en

ander leidde tot een reorganisatie bij Larcom,

met het perspectief op een gezonde financiële

situatie in 2007. Zij werd in ruil daarvoor tot eind

2008 de “preferred supplier”. Wel startten de gemeenten

met een pilot inkoop WSW. Voor een groep van twintig

geïndiceerden van de wachtlijst werd op de markt de

diensten Begeleid Werken, detachering en “beschut

binnen” aanbesteed. Landelijk bleek er veel belangstelling

te bestaan voor deze pilot. Een groot aantal bedrijven

vroeg het bestek op en onder de aanbiedingen die  binnen

kwamen bleek voldoende kwaliteit aanwezig. Uiteindelijk

werden alle drie de diensten ingekocht bij Transfera, een

dochteronderneming van WSW-bedrijf Soweco uit Almelo.

Ondanks dat het om een beperkte groep WSW-ers gaat en

sommige aanbieders niet op alle diensten inschreven, bleven

de meeste aanbiedingen  binnen de kengetallen waarmee de

“toekomstvisie WSW” onderbouwd was. De prijs/kwaliteit-

verhouding van de externe aanbiedingen en de ingezette

reorganisatie van Larcom belooft voor de komende jaren een

kwalitatief goede uitvoering van de WSW waarbij de rijkssub-

sidie (vrijwel) toereikend zal zijn. In het proces van vaststellen

toekomstvisie tot implementatie pilot werden de gemeenten

bijgestaan door adviseurs van Langedijk SWO.

Dirk Langedijk spreekt op het CWI-congres over de modernisering van de WSW.
(foto: Caroline van Reenen )

Hardenberg en Ommen 
met pilot inkoop WSW van start

Krommerijn-Heuvelrug gemeenten 
stellen kaders voor uitvoering van de WSW vast

Naar aanleiding van de situatie bij uitvoerder SWZ

en de naderende modernisering van de WSW

wilden de gemeenten De Bilt, Bunnik, Wijk bij

Duurstede, Utrechtse Heuvelrug en Zeist kaders vast

stellen voor de toekomstige uitvoering van de WSW. Met

adviseurs van Langedijk SWO discussieerden de porte -

feuillehouders van deze gemeenten met hun ambtelijke

ondersteuning in een aantal sessies over hun visie. 

Uiteindelijk werden de volgende kaders vastgesteld:

1 Het belang van de Wsw-werknemers staat centraal.

2 Maatwerk en keuzemogelijkheden voor de Wsw-werk-

nemer zijn leidend; financiering van de infra structuur is

daaruit volgend.

3 De opgebouwde expertise dient behouden en benut te

worden.
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In opdracht van de gemeente Heerenveen onderzocht

Langedijk SWO de consequenties van het uittreden uit

de voor de uitvoering van de WSW ingestelde Gemeen -

schappelijke Regeling Fryslân. Daarnaast wilde de gemeen-

te een uitwerking van het door haar gewenste integraal

sociaal beleid. 

De ervaring die Heerenveen reeds heeft met het samen met

haar ketenpartners succesvol uitvoeren van de WWB in

bedrijfsverzamelgebouw Werkstaete leidde tot de conclusie

dat regie op de WSW voor Heerenveen niet alleen mogelijk

is op beleidsniveau maar ook op inkoop en zelfs op klant -

niveau. Deze visie werd unaniem door de gemeenteraad

vastgesteld. Om aan deze visie uitvoering te geven is  

uittreding uit de GR geen basisvoorwaarde. Wel

betekent het dat het karakter van de GR zou moeten

veranderen. De GR zou niet meer het centrale

orgaan moeten zijn waar het beleid voor de uit -

voering van de WSW wordt vastgesteld maar zou

omgebouwd moeten worden tot een “shared

servicecentre” waar arbeidscontracten, personeels -

administratie en even tueel wachtlijstbeheer en

verantwoording worden ondergebracht. De regie op

de uitvoering dient dan wel naar de gemeenten te

worden verplaatst en de relatie GR – uitvoeder dient

verzakelijkt te worden. 

Heerenveen onderzoekt eigen koers 
uitvoering WSW

HEERENVEEN - De gemeente
Heerenveen is op zoek naar een
andere invulling van de uitvoering
van de Wet Sociale Werk -
voorziening. Een voorziening voor
mensen die als gevolg van een
lichamelijke, verstandelijke of
psychische handicap uitsluitend
onder aangepaste omstandigheden
niet tot regelmatige arbeid in staat
zijn. 

Een wet die in Heerenveen uitge-
voerd wordt door Caparis. Heeren -
veen is op dit moment echter niet
tevreden over de huidige situatie
en wil bij de aanpassing in de wet
in 2008 een andere invulling
geven aan de uitvoering waarbij ze
zelf meer grip kan krijgen op de
situatie. “Der steane bygelyks no
sechtig minsken op de wachtlist en
dat moat net”, aldus wethouder
Lykele Buwalda. De gemeente
Heerenveen wil daarbij vooralsnog
wel deel blijven uit maken van de
gemeenschappelijke regeling SW
Fryslân. Het uitvoeringsorgaan die
voor Hee ren veen en de zeven
andere gemeenten de WSW uit-
voert. Zomaar uittreden voor
Heeren veen lijkt, vooral gezien de
financiële consequenties echter

ook niet direct mogelijk. Hee -
renveen wil echter de financiële
risico’s die gepaard gaan met de
uitvoering van de WSW minimali-
seren en tevens de mogelijkheid
benutten om na 2008 met een slui-
tend aanbod te komen voor ieder-
een die gebruik kan maken van
deze wet. Ze wil daarom meer grip
krijgen op de wet, onder andere
door een verzakelijking van de
afspraken met Caparis maar ook
door de mogelijkheid te scheppen
dat andere aanbieders een offerte
uit kunnen brengen. Een stap
waardoor het karakter van de
Gemeen schap pelijke Rege ling zal
moeten veranderen en er een
scheiding ontstaat tussen de
gemeenten (de opdrachtgevers),
SW Fryslân (facilitering) en de
uitvoerende partij (Caparis). Of
ook de andere gemeenten mee wil-
len gaan in de lijn van Heerenveen
moet binnenkort blijken. Er wordt
momen  teel een onderzoek verricht
onder de acht gemeenten of ze
allemaal nog op dezelfde lijn zit-
ten. Zo niet, dan wil Heerenveen
een onafhankelijke koers varen,
waarbij nieuwe instroom niet bij
Caparis maar bij andere partijen
wordt ondergebracht.

Heerenveense Courant 1 november 2006
Heerenveen ontevreden over  
uitvoer ing WSW
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Soort diensten, 
condities

Programma van eisen
Contract met 

prestatie-indicatoren

Vaststellen match 
WSW-medewerker – dienst -

verlener

eigen koers

Friesch Dagblad 12 augustus 2006

Heerenveens plan voor 

sociaal werk 
Heerenveen - De gemeente Heerenveen werkt aan een

alternatieve regeling voor sociaal werk. Die moet het

voor acht gemeenten in Fryslân mogelijk maken, men-

sen met een beperking efficiënt en betaalbaar te bege-

leiden. De gemeenten moeten dan wel afstappen van de

huidige regeling met sociale werkplaats Caparis. Dat

zegt de Heerenveense wethouder Buwalda vandaag in

deze krant. 
De gemeenten zullen in de alternatieve opzet zelf de

intakegesprekken voeren en doorverwijzen naar sociale

werkplekken. Het sociaal werk moet onderdeel worden

van een geïntegreerd beleid voor alle doelgroepen die

extra begeleiding nodig hebben. In het plan wordt

Caparis een zelfstandig bedrijf. Het heeft dan niet meer

de garantie dat Leeuwarden, Smallingerland, de

Stellingwerven, Achtkarspelen, Opsterland en

Tytsjerksteradiel automatisch bij Caparis aankloppen

voor werk. Maar het kan dan wel meer commercieel

aantrekkelijke diensten aanbieden, denkt de wethouder. 

Heerenveen wil bij de uitvoering samen optrekken met

de overige gemeenten. Het plan is nog niet met hen

besproken.



Het Franse SME-Pact wil bevorderen dat grote

-internationaal opererende- concerns vaker dan tot

nu toe het midden- en kleinbedrijf betrekken bij hun

innovatieve ontwikkelingen en daartoe concrete opdrachten

in het MKB uitzetten. In de kern gaat het er om dat multina-

tionals rond concrete vragen met kleinere  bedrijven in con-

tact worden gebracht: vraag en aanbod worden gematcht.

Binnen het SME-Pact zijn daarvoor  verschillende effectieve

technieken ontwikkeld. Het initiatief, dat in Frank rijk al enke-

le jaren met succes operationeel is, wil haar formule ook in

andere Europese landen uitrollen. 

Door deze samenwerking internationaal te bevorderen

beoogt men innovatie, technologisch vernieuwing en econo-

mische groei te stimuleren en daarmee vooral het Europese

MKB te versterken. In Nederland zal de Ontwikkelings

Maatschappij Flevoland (OMFL) onder de naam MKB-lift het

SME-Pact in Nederland uitvoeren. Langedijk SWO zal daar-

bij de projectleiding vorm geven. 

Gepland zijn bijeenkomsten in de sectoren bio/medisch/ -

farmaceutische industrie, lichtgewicht constructies/nieuwe

materialen, energie/brandstof, levensmiddelentechnologie en

embedded systems. 

Geïnteresseerde MKB-bedrijven kunnen zich opgeven bij 

info@langedijkswo.nl

Meer informatie over de partners:

http://www.pactepme.org/PactePME
www.omfl.nl

Succesvol Frans SME-Pact nu ook naar
Nederland: start MKB-lift in 2007!

SME-Pact

Langedijk SWO voerde in opdracht van het Techno -

centrum Flevoland samen met de bedrijfskringen in

de gemeenten Dronten, Lelystad en Almere een

onderzoek uit naar de knelpunten op de arbeidsmarkt in

het verzorgingsgebied van ROC Flevoland. 

De aanleiding was dat er een ruime hoeveelheid opleidingen

bestaat in het (middelbaar) beroepsonderwijs, maar dat het

voor bedrijven vaak niet duidelijk is wat de verschillen en

overeenkomsten zijn tussen de kwalificaties binnen het

onderwijs en de gevraagde kennis en vaardigheden. De uit-

komsten hebben geleid tot een gezamenlijk actieplan van

de bedrijfskringen en het ROC Flevoland om tot versterking

van het beroepsonderwijs in dit gebied te komen.

Daarnaast verrichtte Langedijk SWO in opdracht van het

Technocentrum Flevoland een haalbaarheidsonderzoek

naar een Flevolandse beroepsopleiding composieten.

Flevoland herbergt een aantal toonaangevende bedrijven

die composieten maken en/of toepassen zoals Schaap

Shipcare (fabrikant ABN-AMRO-boten Volvo Ocean Race),

Donkervoort (sportauto’s) en Holland Composites (onder

meer spaceboxen voor studentenhuisvesting). Duidelijk

werd dat  binnen het huidige aanbod (werktuigbouwkunde

en/of procestechniek) van de twee ROC’s in Flevoland

dankzij de competentiegerichte kwalificatiestructuur een

aanbod van een composietenopleiding mogelijk is. 

Begin 2007 zal worden onderzocht wat de geschikte start-

datum is.

Andere verrichte opdrachten op het gebied van beroeps -
onderwijs, arbeidsmarkt en bedrijfsleven:

• Convenant Leren en Werken (voor ROC Flevoland);

• Inventarisatie Nederlandse arbeidsmarkt en sociale wet -

geving (voor PPA Flevoland);

• Inventarisatie (mogelijke) duale trajecten (voor PPA

Flevoland);

• Projecten Voortijdig Schoolverlaters (voor ROC Flevoland);

• Haalbaarheidsonderzoek Flevolandse stagebank (voor

Technocentrum Flevoland);

• Advisering commercie Nieuw Werk (voor Regio College);

• Vormgeving samenwerking sociale zaken, economische

zaken en onderwijs (onder andere voor gemeente

Noordoostpolder.

www.tc-flevoland.nl
www.ppaflevoland.nl 
www.rocflevoland.nl 
www.rocfriesepoort.nl
www.schaapshipcare.nl
www.hollandcomposites.nl
www.donkervoort.nl

Onderzoek aansluiting beroepsonderwijs en bedrijfsleven
Mogelijke start composietenopleiding 2007composietenopleiding



Nederland kent sinds enige tijd het

“burgerinitiatief”. In het kader van de

bestuurlijke vernieuwing kunnen  burgers

zelf onderwerpen op de politieke agenda plaatsen

van de verschillende bestuursorganen.

Gemeenten en provincies geven op verschillende

manieren vorm hieraan. In de  meeste gevallen

dienen burgers een petitie in waarvoor zij in de

vorm van handtekeningen een bepaalde steun

hebben verworven. Via de “Hanse-Passage”

kwam een aantal provincies in Nederland in aan-

raking met de wijze waarop dit soort initiatieven

in andere  landen vorm wordt gegeven.

De Engelse stad Bristol kent een zeer toeganke-

lijke en aansprekende manier om haar inwoners 

mee te laten denken. Burgers van Bristol kunnen

via de internetsite van de gemeente Bristol een

petitie formuleren, steun verwerven en met

anderen over hun voorstellen discussiëren. 

Dit initiatief “E-petition” wordt intensief gebruikt.

Voor iedereen die geïnteresseerd is in burger-

participatie is het zeer de moeite waard een kijkje

te nemen op de website van Bristol. Langedijk

SWO onderzocht in opdracht van de provincie

Flevoland de animo voor het implementeren van

dit instrument in Flevoland. Interesse bleek in

ruime mate aanwezig.

Meer informatie:

www.bristol-city.gov.uk/item/epetition.html
www.hanse-passage.net

Digitaal burgerinitiatief naar Nederland?

Rougestraat 6, 1339 AK Almere, t 036 5213776, e info@langedijkswo.nl, i www.langedijkswo.nl

Vormgeving: Kees van Spronsen, druk: Drukkerij Rustenburg, 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 Huub Kolen

Vervolg van pagina 1: Krommerijn-Heuvelrug gemeenten

4 De beleidsformulering dient van de GR naar de  

individuele gemeenten te gaan.

5 De gemeenten organiseren gezamenlijk faciliteiten

(administratie etc.) en werksoorten waar dat meer -

waarde biedt aan de Wsw-werknemer.

6 Ook voor activiteiten “beschut binnen” bestaat er een rol

voor lokale instellingen als zorgaanbieders, woning -

corporaties etc.

7 Lokale bedrijven, instellingen en de gemeente zelf die-

nen een grotere rol te krijgen bij (groeps)detachering van

Wsw-werknemers.

8 Om tot maximale benutting van de infrastructuur te

komen dienen middelen uit verschillende bronnen en 

bedoeld voor verschillende cliëntgroepen te worden

ingezet voor dezelfde instrumenten maar met

verschillende doelen.

9 Het klantmanagement en de ontwikkelfunctie dienen te

worden gescheiden; het eerste worden ondergebracht

bij de GR, het tweede bij het uitvoeringsbedrijf.

10 Het uitvoeringsbedrijf dient te worden verzelfstandigd.

11 Voor de meest kwetsbare Wsw-werknemers worden met

de uitvoerder langjarige inkooprelaties aangegaan.

Eind 2006 was de visie inmiddels in vier van de vijf raden

behandeld en vastgesteld.

Digitaal


