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WAA Groep, het wsw-bedrijf in de regio

Venlo, moet het binnen vijf jaar stellen

zonder aanvullende middelen van de regio-

gemeenten. De vier WAA-gemeenten hebben dat,

onder leiding van de Venlose wethouder Ramon

Testroote (Werk & Inkomen), besloten op basis van een

rapport van Langedijk SWO. “Een scherpe analyse

met goede aanbevelingen”, oordeelt Testroote. 

“Op basis hiervan kunnen we de WAA financieel

gezond maken.”

Financiële problemen bij de WAA waren de aanleiding voor

het onderzoek van Langedijk SWO. De verliezen liepen op,

zonder dat daarvoor een goede verklaring was. Testroote:

“Dat hebben we daarom laten onderzoeken door een

extern, onafhankelijk bureau.”

Langedijk SWO adviseerde de gemeenten om hun steun in

drie jaar tijd tot nul terug te brengen, maar de colleges van

de vier WAA gemeenten vinden dat te snel. “Het gaat erom

de WAA weer financieel gezond te maken maar de maat-

schappelijke doelstellingen mogen niet uit het oog verloren

worden”, stelt Testroote, die benadrukt dat de wsw-banen

voor mensen met een arbeidshandicap geen gevaar lopen.

Dat geldt niet voor de te grote overhead van de WAA. Om

zelf de broek op te kunnen houden, met alleen de rijks -

subsidie op werk voor mensen met een arbeidshandicap,

moet de WAA zijn overhead fors terugbrengen. In vergelijking

met andere wsw-bedrijven werken er bij de WAA momen-

teel 20 tot 25 mensen te veel in leidinggevende, staf- en

ondersteunende functies. 

Testroote: “Andere wsw-bedrijven doen het met minder,

dus de WAA moet dat ook kunnen. Gelukkig gaat het om

goed gekwalificeerde mensen, zonder arbeidshandicap, die

ondersteund door een goed sociaal plan prima elders een

baan moeten kunnen vinden. Daarnaast kunnen in vijf jaar

tijd diverse mensen via natuurlijk verloop uitstromen.”

WAA Groep
WAA Groep NV is het wsw-bedrijf van de regio Venlo en

verzorgt aangepaste banen voor mensen met een arbeids-

handicap. De aandeelhouders van de WAA zijn de

gemeenten Venlo, Arcen en Velden, Beesel en Bergen.

Ingrijpende sanering regionaal wsw-bedrijf, wsw’ers blijven buiten schot 
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In 2007 startte de Ontwikkelingsmaatschappij Flevo -

land met de Nederlandse versie van het Franse initia -

tief SME Pact http://www.pactepme.org/netherlands.

Bedoeling van het SME Pact is om grote bedrijven meer te

laten inkopen bij het MKB. Het idee daar achter is dat

groeiende MKB-bedrijven de motor zijn van de Europese

economie. SME Pact organiseert daartoe business-events

naar aanleiding van concrete vragen van grote opdracht -

gevers. Hiervoor worden MKB-bedrijven uitgenodigd om

een aanbod te doen. 

Het eerste succes is inmiddels binnen. Het grote Franse

energiebedrijf EDF zocht op de Europese markt bedrijven

met betaalbare energiebesparende producten voor de

Franse consumentenmarkt. SME Pact the Netherlands

droeg onder meer het Nederlandse bedrijf EnergyKeeper

(www.energykeeper.com) voor, dat onder andere een

product ontwikkelde wat het stand-by energieverbruik van

een computer met randapparatuur tot nul reduceert. EDF

selecteerde uit het aanbod van SME Pact een lijst van tien

Europeese MKB-bedrijven die zich in Parijs mochten

presenteren.

EnergyKeeper was één van de twee bedrijven die na de

presentaties door EDF uitgekozen werden om hun product

lees verder pagina 3
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Modernisering van de Sociale Werkvoorziening:

opmaat voor een fundamentele herbezinning

S taatssecretaris Aboutaleb moet zich achter zijn oren

gekrabd hebben, toen hij zich na zijn aantreden

boog over het Wsw-dossier dat zijn voorgangers

Rutte en Van Hoof voor hem hadden achtergelaten. Het

had na de invoering van de Wet Werk en Bijstand (WWB)

de tweede grote verandering in de sociale zekerheid moe-

ten zijn waar verantwoordelijkheden nadrukkelijker zouden

worden ondergebracht bij de gemeenten. Overigens wás

de verantwoordelijkheid voor de Wsw in naam altijd al een

gemeentelijke verantwoordelijkheid. In veel gevallen was

deze echter ondergebracht bij een Gemeenschappelijke

Regeling en had die verantwoordelijkheid weinig om het lijf

omdat de koers voornamelijk door de uitvoerder werd

bepaald.

Niet alleen voor Aboutaleb maar ook voor anderen wordt

steeds schrijnender dat er voor dat deel van de arbeidsmarkt

dat te maken heeft met fysieke, psychische of verstandelijke

beperkingen een scala aan wetgeving voor handen is.

Schrijnend, omdat het behoorlijk kan uitmaken of je een

AWBZ-uitkering hebt of een WSW-dienstverband. Schrijnend

ook, omdat het nog wel eens voorkomt dat mensen met

deze verschillende achtergronden hetzelfde werk doen. Dat is

bijvoorbeeld het geval bij lunchroom Tante Truus in Almere.

Bij dit etablissement, waar zelfs het prinselijk paar Alexander

en Maxima reeds gesignaleerd zijn, werken AWBZ-ers en

WSW-ers met een verstandelijk handicap. De één met een

uitkering, de ander met een salaris. Niemand die het verschil

tussen deze personeelsleden ziet en kan aangeven waarom

de één anders beloond wordt dan de ander. Op andere

plaatsen werken WWB-ers en Wsw-ers “door elkaar”.

Waarmee niet gezegd is dat er sprake zou zijn van willekeur

of van onjuiste indicering. In de praktijk blijkt echter dat

mensen met verschillende problemen toch hetzelfde werk

kunnen doen. Mits er rekening wordt gehouden met de aard

van de beperking.

Met de invoering van de nieuwe wet wordt een ultieme

poging gedaan Begeleid Werken (BW) van de grond te

krijgen: het PEMBA-risico (bij BW is de inlener ook de feitelijke
werkgever) wordt gereduceerd tot nul en er wordt een soort

Persoonsgebonden Budget (PGB) ingevoerd voor Wsw-ers

met de indicatie BW. Hiermee lijkt het ministerie al diegenen

tegemoet te komen die vragen om meer invloed van de

“cliënt”, in dit geval de Wsw-werknemer.  

De invoering van het PGB lijkt vooral ingegeven door de

tweede peiler van de nieuwe wet: regie naar de gemeente.

Het Ministerie stond voor de vraag hoe aan de gemeentelijke

verantwoordelijkheid vorm moest worden gegeven. De

belangrijkste veranderingen in de wet hebben voornamelijk

betrekking op dit punt: financiering naar de gemeente,

verantwoording naar de gemeente, wachtlijstbeheer per

gemeente etc. Feitelijk hoeft dit alles echter niets te veranderen

in de verhouding tussen gemeente en uitvoerder. Ook in de

nieuwe wet kan het zo blijven dat de uitvoerder (in samen-

spraak met betrokkene) blijft bepalen waar welke Wsw-er

gaat werken: binnen of buiten, in hout of verpakking etc. 

Waarmee we op het heikele punt komen van de positie van

het Wsw-bedrijf. Heikel, omdat veel gemeenten hun grip

willen versterken op de Wsw-bedrijven die veelal op (grote)

afstand van de gemeente staan. De bestuurlijke, alsmede de

eigendomsverhoudingen maken dat echter moeilijk. Alleen op

die plaatsen waar de gemeente de Wsw zelf uitvoert of waar

de GR de Wsw zelf uitvoert kunnen gemeenten maximaal

sturen op de uitvoering. Waar er sprake is van Stichtingen,

BV’s of zelfs NV’s is dat ondanks het feit dat gemeenten

bestuurders aan mogen wijzen veel moeilijker. Gemeentelijke

regie is in dat geval beperkt. Gemeenten  hebben bovendien

geen uitwijkmogelijkheid. Zij blijven aan gewezen op hun uit-

voerder. Er lijken dan ook ruwweg twee scenario’s voor de

vormgeving van gemeentelijke regie te zijn: de uitvoerder

bestuurlijk samen laten vallen met de gemeente of GR, óf  de

uitvoerder op afstand zetten, maar dan wel met de mogelijk-

heid van vrije inkoop voor de gemeenten. 

In de nieuwe wet komt dit alles impliciet tot uiting, te impliciet.

Het rijk geeft een kader (regie naar de gemeenten), geeft

bouwstenen (wachtlijstbeheer, regie BW etc.) maar laat de

vormgeving verder aan de gemeenten over. Gemeenten

hebben echter de facto weinig keuzevrijheid. Veel gemeenten

zijn met handen en voeten gebonden aan lopende afspraken

in de GR. Een gemeente die een eigen koers wil varen wordt

op grond van deze afspraken bijna gedwongen uit te treden

met alle kosten en problemen van dien. Andere gemeenten

lopen tegen het probleem aan dat de keuze de uitvoering

(gedeeltelijk) te verleggen naar een andere aanbieder grote

financiële problemen veroorzaakt bij het zelfstandige

uitvoeringbedrijf, die uiteindelijk neerslaan in de gemeente -

begroting. De mogelijkheden de regie in handen te nemen

zijn, onafhankelijk van de huidige bestuurlijke en juridische

vormgeving, feitelijk zeer beperkt. Gemeenten en uitvoerings -

bedrijven zijn tot elkaar veroordeeld. Slechts in goed overleg

kan de koers worden verlegd.

Tegelijkertijd speelt hier een heel andere agenda door heen:

hoe maken we een eind aan de brei aan wet- en regelgeving

die we in Nederland inde sociale zekerheid kennen?

Staatssecretaris Aboutaleb kon het niet laten om daar toch

iets over te zeggen: In zijn brief van 21 mei 2007 aan de

Tweede Kamer, kondigt hij een “fundamentele herbezinning”

aan in de sociale zekerheid. Hij merkt op dat het beroep op

de Wsw en Wajong groeiend is en dat er verschillende

regelingen zijn die hetzelfde beogen: het bevorderen van

arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking

(behalve de Wsw en de Wajong ook de Wia). Daarnaast

constateert hij dat er veel mensen in de WWB ook een

arbeidsbeperking hebben. Hij vindt dan ook dat deze

regelingen in onderlinge samenhang moeten worden bezien

om problemen die zich binnen de afzonderlijke regelingen

voordoen aan te kunnen pakken.

fundamentele herbezinning



Zonder op deze fundamentele herbezinning vooruit te lopen,

mag verwacht worden dat de sociale zekerheid de komende

jaren hoog op de politieke agenda zal blijven staat. Niet alleen

vanuit de centrale overheid maar zeker ook gevoed door de

praktijk vanuit de gemeenten.  Steeds meer verantwoordelijk-

heden zullen naar de gemeenten worden verlegd. Dit zal voor

gemeenten vergaande consequenties hebben en de behoefte

aan een integraal sociaal beleid zal sterk toenemen. Men kan

zich afvragen of, met een blik op de nabije toekomst, het op

dit moment nog wel verstandig is de nieuwe wet in te voeren.

Aan de andere kant zien we nu al dat de voorbereiding op de

invoering leidt tot fundamentele discussies tussen Wsw-

bedrijven en gemeenten. Met andere woorden: de invoering

van de nieuwe wet is een katalysator die vraagt om het

maken van fundamentele keuzes op het gebied van regie en

besturingsmodellen.

Auteurs:
Dirk Langedijk, directeur Langedijk SWO en  Richard de

Winter, associate Langedijk SWO.
Ingekorte versie van artikel Sociaal Bestek november 2007.

Langedijk SWO adviseert met betrekking tot de modernise-

ring van de WSW circa 35 gemeenten.

Zo’n veertig vertegenwoordigers uit het onderwijs, bedrijfsle-

ven, instellingen en gemeenten hebben in oktober tijdens een

speciale leer-werk-conferentie in het LOC afspraken gemaakt

over werken, leren en ondernemen in de gemeenten Ommen en

Hardenberg. De leerwerkconferentie was een unieke regionale

variant op de landelijke participatietop, die onlangs werd

gehouden.

Eén van de afgesproken ambities is, dat alles op alles wordt

gezet om aan het einde van 2010 het aantal niet-werkende

werkzoekenden in de gemeenten Hardenberg en Ommen terug

te dringen van 1500 nu tot 900 dan. Ook is afgesproken dat in

2008 vijftig startende ondernemers op weg worden geholpen.

En in 2008 worden vijftig ondernemers geholpen op het gebied

van kennis en innovatie.  Ook is afgesproken dat in de gemeen-

ten Hardenberg en Ommen in 2008 worden 200 EVC’s en 200

duale trajecten worden uitgevoerd. EVC staat voor Erkenning

Verworven Com petenties. Met een EVC wordt de werkervaring

van mensen getoetst, wat een diploma, een certificaat of een

vrijstelling in een beroepsopleiding kan opleveren. In duale

trajecten kunnen mensen hun baan en hun werkervaring com-

bineren met een aanvullende opleiding. 

Acties
Tijdens de leer-werk-conferentie is verder afgesproken om een

aantal concrete acties te gaan uitvoeren. Zo wordt eraan gewerkt

om voor april 2008 een opleiding te starten, waarbij werkzoe-

kenden in korte tijd worden opgeleid voor een baan in de instal-

latietechniek. Werkgevers in deze branche zitten te springen om

mensen. Gebleken is bovendien dat onder de niet werkende werk-

zoekenden geschikte kandidaten zitten, die nog wel enige bij-

scholing nodig hebben. 

Verder wordt in maart of april volgend jaar een startersmarkt

gehouden in het LOC. Deze richt zich op mensen, die overwe-

gen om een eigen bedrijf te beginnen of juist net voor zichzelf

zijn begonnen. Bij de openingsweek van het LOC in januari

wordt voor werkgevers een bijeenkomst gehouden, die hen

informeert over de mogelijkheden van EVC’s. 

Platform
Tijdens de leer-werk-conferentie is ook een platform in het

leven geroepen met 2 à 3 vertegenwoordigers van werkgevers,

opleidingen en overheden. Daarin wordt de voortgang van de

ambities en acties besproken. Het platform is geen doel op zich,

maar moet betrokken organisaties helpen om de ambities te

kunnen realiseren.

Deelnemers
De volgende partijen zijn betrokken bij dit initiatief: VNO-

NCW Noordoost Overijssel, De Koepel, Onder ne mers -

vereniging Ommen, Platform Recreatie en Toerisme, Larcom,

Hogeschool Windesheim, Alfa College, AOC De Groene

Welle, Gemeente Ommen, Gemeente Hardenberg, Kamer van

Koophandel, ATC, UWV, Vechtdal College, De Hoeksteen en

het CWI. 

Langedijk SWO bereidde de conferentie mede voor en ver-

zorgde het voorzitterschap.

Leer-werk-conferentie: 

Afspraken over werken, leren en ondernemen in de 

gemeenten Hardenberg en Ommen
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via EDF te promoten. In de komende maanden worden

de geselecteerde producten nader onderzocht en

gereed gemaakt voor introductie op de Franse markt.

SME Pact the Netherlands bereidt momenteel rond

verschillende thema’s met een aantal in Nederland

gevestigde multinationals soortgelijke business-events

voor. De eerstvolgende wordt februari 2008 georgani-

seerd bij Siemens in Den Haag rond het thema sensoren.

Langedijk SWO verzorgt de projectleiding van het SME

Pact the Netherlands.
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Vormgeving: Kees van Spronsen. Drukwerk: Op/maat, Bovenkarspel.

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
Richard de Winter Interimmanager en consultant. Richard@langedijkswo.nl
Françoise Kooijmans Trainingsactrice, theater op maat, dagvoorzitter in rol. 

Francoise@langedijkswo.nl
Gideon van Dam Interimmanagement, werkprocessen, kwaliteitszorg.

Gideon@langedijkswo.nl

De laatste maanden van 2007 gaven wij lezingen 
en presentaties voor:

Recherche, Noordholland-Noord
Rotary, afdeling Heemskerk
B&W gemeente Lelystad
B&W gemeente Mook en Middelaar
B&W gemeente Gennep
Raad van Commissarissen Concern voor Werk,
Emmeloord
Raad van Toezicht INTOS, Heijen

Algemeen Bestuur GR Tomin, Hilversum
Algemeen Bestuur GR Reestmond, Meppel
Gemeenteraad Arcen en Velden
Gemeenteraad Bergen (L.)
Gemeenteraad Mook en Middelaar
Gemeenteraad Gennep
Gemeenteraad Meppel
Gemeenteraad Lelystad

U wilt een lezing van Langedijk SWO voor uw bedrijf,
gemeente of instelling? Bel 036 5213776.

Full service pakket 
ondernemend Flevoland

Syntens, Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland,

Kamer van Koophandel, World Trade Centre en

VNO-NCW gaan de komende zes jaar intensief

samenwerken. Zij willen ondernemers in Flevoland een full

service pakket aanbieden. Van de begeleiding van een

startende ondernemer tot het creëren van een goed

vestigingsklimaat voor grote internationale bedrijven,

samen kunnen zij het hele ondernemersveld bedienen. 

Vrijdag 14 december 2007 ondertekenden zij een oplegnotitie

die zij aan gedeputeerde Economische Zaken, Andries

Greiner, aanboden. Daarmee bekrachtigden zij de voorge -

nomen samenwerking.  De vijf organisaties gaan een geza -

menlijk programma opstellen en daarvoor Europese subsidie

aanvragen via het Operationeel Programma Landsdeel West

(OP-West). Als de subsidieaanvraag wordt gehonoreerd dan

verwachten de organisaties de economische slagkracht van 

Flevoland, voor de periode 2007-2013, te kunnen vergroten.

In Flevoland werken het bedrijfsleven, onderwijs, onder-

zoeksinstellingen en overheden samen om de kennis -

ontwikkeling en het kennisaanbod in Flevoland te verhogen.

Via het Midden en Klein Bedrijf (MKB) worden er met deze

kennis nieuwe producten en diensten ontwikkeld en vervol-

gens succesvol op de markt gebracht. Centraal hierbij staat

de versterking van de (internationale) concurrentiepositie van

het Flevolandse MKB en het vestigingsklimaat. Ruim eenderde

van de bedrijven in Flevoland doet aan innovatie, met de uit-

voering van dit programma wordt dit verhoogd naar 50%.  

Andries Greiner, gedeputeerde Economische Zaken, juicht

het initiatief toe. “Wij kunnen in Flevoland niet meer zeggen

dat we pioniers zijn, want dat zijn we inmiddels niet meer.

Maar we zijn er qua economische ontwikkeling nog niet.

Wat wel is overgebleven uit de pioniersperiode zijn de korte

lijnen en die zie je ook terug bij het bedrijfsleven. Men weet

elkaar, en de provincie, te vinden en deze oplegnotitie

bevestigt dat nog een keer.”

Het projectplan werd begeleid en geschreven door
Langedijk SWO.

Richard de Winter

Full service pakket


