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Inleiding 
 
 
Geschiedenis van het Werkplaatsschap Hoogeveen (Centrale Werkplaats) en het 
Werkvoorzieningsschap Hoogeveen en omstreken (Howerco). 
 
Het Werkplaatsschap Hoogeveen, was een bij gemeenschappelijke regeling gevormde 
lichaam, waaraan de gemeenten Hoogeveen, Beilen (zuidelijk gedeelte), Zuidwolde, Ruinen, 
Oosterhesselen en Westerbork (zuidelijk gedeelte) deelnamen. 
Op 20 augustus 1953 werden de statuten en het huishoudelijk reglement goedgekeurd, en in 
januari 1955 werd de gemeenschappelijke regeling aangenomen door de betrokken 
gemeentebesturen. 
De regeling werd door Gedeputeerde Staten van Drenthe op 27 april 1955 (besluit  
nummer lll/95/3558) goedgekeurd. 
Het werkvoorzieningsschap kreeg de naam Centrale Werkplaats te Hoogeveen. 
Op 1 januari 1973 vond een fusie plaatst van de Centrale Werkplaats met de gemeenten 
Beilen, Westerbork en Ruinen en de buitenobjecten van de gemeenten Hoogeveen en 
Zuidwolde. 
De gemeente Oosterhesselen was aangesloten bij de buitenobjecten Oostermoer en had 
zich duidelijk uitgesproken alleen aanmeldingen voor de industriële objecten te doen bij 
hetWerkvoorzieningsschap Hoogeveen. 
Op 1 juli werd het Werkvoorzieningsschap Hoogeveen en Omstreken opgericht en 
instandgehouden krachtens een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Beilen, 
Hoogeveen, Oosterhesselen, Ruinen, Westerbork en Zuidwolde. 
Eind 1986 kreeg het Werkvoorzieningsschap de nieuwe naam Howerco en een nieuw logo. 
 
In 1989 werd de gemeenschappelijke regeling gewijzigd en dit had onder meer tot gevolg dat 
de samenstelling van het dagelijks bestuur, voordien bestaande uit drie vertegenwoordigers 
van de gemeente Hoogeveen en twee vertegenwoordigers van de overige gemeenten 
gewijzigd werd in een vertegenwoordiging van de vijf gemeenten met de meeste 
werknemersuit een gemeente. 
Op1 januari 2000 vond een fusie plaats met de werkvoorzieningsschappen Cewaco in Assen 
en Oostermoer in Gieten, en trad een nieuwe gemeenschappelijke regeling in 
werking,genaamd Alescon. 
 
Na de fusie in 1973 zag de organisatie er als volgt uit: 
 
Aan het hoofd van het werkvoorzieningsschap stond het algemeen bestuur, gevormd door 
de vertegenwoordigers van de deelnemende gemeenten. Het algemeen bestuur had een 
aantaladviseurs, aangewezen door de vakbonden en de Combinatie van Hoogeveense 
Industrieën. 
Daarnaast trad de Rijksconsulent op als adviseur. 
 
 
Het dagelijks bestuur 
 
De voorzitter en de plaatsvervangende voorzitter van het algemeen bestuur waren tevens 
voorzitter en plaatsvervangende voorzitter van het dagelijks bestuur. De leden van het 
dagelijks bestuur werden door het algemeen bestuur uit hun midden benoemd.  
De voorzitter was de wethouder van Sociale Zaken van de Gemeente Hoogeveen en de 
secretaris was de directeur van de Gemeentelijke Sociale Dienst te Hoogeveen. 
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De Directie 
 
De Directie werd gevormd door de directeur en hoofden van de Centrale Administratie, 
Industriële Objecten (Werkplaats) en Civiel en Cultuurtechnische Objecten (Buitenobjecten). 
 
Algemene Diensten: 
 
Het werkvoorzieningsschap had een aantal “diensten”, die zowel voor de Werkplaats als de 
Buitenobjecten werkten. Deze werden stafafdelingen genoemd. 
- de centrale administratie, met de inkoopafdeling 
- de bedrijfsgeneeskundige afdeling 
- het bedrijfsburo 
- de technische dienst 
- magazijn en expeditie 
 
Het werkvoorzieningsschap bestond verder uit een aantal Objecten: 
 
Industriële Objecten (werkplaats) 
Hieronder vielen vier afdelingen: 
 
- Afdeling Tenten en Kleinmontage 
- Afdeling Metaalbewerking 
- Afdeling voor Houtbewering 
- Afdeling Geestelijk gehandicapten 
De Afdeling Geestelijk Gehandicapten bestond uit drie sub afdelingen, een herenafdeling, 
een damesafdeling en een test- en trainingsafdeling (T.T.A.). 
 
Civiel- en Cultuurtechnische Objecten 
Hieronder vielen drie afdelingen: 
- Opbouw en Afbraak Afdeling 
- Afdeling Aanleg en Onderhoud plantsoenen 
- Afdeling Kas en Kwekerij 
 
Verder werd een compleet historisch gemengd landbouwbedrijf in Orvelte beheerd. 
 
In 1990 omvatte het werkvoorzieningsschap de volgende twee werkverbanden, namelijk het 
Industrieel werkverband en het Cultuur/civiel technisch werkverband (inclusief kwekerijen). 
Het industrieel werkverband was onderverdeeld in drie productie units en het cultuur/civiel 
werkverband was onderverdeeld in een cultuurtechnische unit, een civieltechnische unit en 
een unit, de kas te Westerbork. 
 
 
Huisvesting 
 
In 1950 werd een start gemaakt met de sociale werkvoorziening op een zolder van een 
pakhuis in Hoogeveen. 
In 1958 werd het gebouw van de Centrale Werkplaats, gelegen aan de industrieweg 3 te 
Hoogeveen opgeleverd. 
In de loop der jaren werd de Werkplaats uitgebreid met de bouw van nieuwe productiehallen 
en werkruimtes. 
In Westerbork werd in 1974 een bloemenkas gebouw en in Beilen werd in 1976 een 
timmerwerkplaats De Spil in gebruik genomen. 
De productieruimte voor geestelijk gehandicapten was gevestigd aan de Gratamastraat. 
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In 1982 werd een fabriekshal aangekocht aan de A. G. Bellstraat voor de fabricage van 
vouwcaravans. 
In 1990 werd een compleet nieuw pand aan de Dieselstraat 3 te Hoogeveen in gebruik 
genomen. 
 
 
Geschiedenis van de archieven 
 
Over de vorming van de archieven is weinig bekend. Tijdens de inventarisatie is daarover in 
de archieven geen bruikbare informatie gevonden. Na de invoering van de regeling 
Gemeentelijke Sociale Werkvoorziening ging de werkgemeenschap op 26 juni 1950 van start 
in de gemeente Hoogeveen. 
In 1955 werd de streekwerkplaats opgericht, en vond de vorming van het archief plaats.  
De oudste aanwezige archiefstukken dateren uit 1956 betreffen de bouw van de Centrale 
Werkplaats. 
 
 
Verantwoording van de inventarisatie 
 
In 2001 werd door de provinciale archiefinspecteur in Drenthe een onderzoek ingesteld naar 
de afgesloten archieven van de openbare organen ingevolge de Wet gemeenschappelijke 
regelingen voor de werkgemeenschappen te Assen (Cewaco), Hoogeveen (Howerco) en 
Gieten (Oostermoer), en het blijvend te bewaren deel van het archief van hun 
rechtsopvolger, het werkvoorzieningsschap Alescon. 
Er vond een inventarisatie plaats van de archiefbestanddelen van Howerco die voor nadere 
selectie in aanmerking kwamen en de te bewerken dozen werden door de archiefinspecteur 
voorzien van een doorlopende nummering. De totale lengte hiervan bedroeg 30 meter. 
De opdracht om het archief te bewerken en te voorzien van een beschrijvende inventaris 
werd verleend aan C. Bovenhuis, werkzaam als coördinator / allround informatieverzorger bij 
de gemeente Assen. 
Bij nadere inspectie bleek dat er per abuis 15 meter uit het archief vernietigd was. De totale 
lengte van het overgebleven archief van Howerco, bestaande uit archiefdozen en losse 
stukken bedroeg 15 meter. In juni 2005 werd nog een meter archief gevonden. Dit is bij het 
te bewerken archief gevoegd, en is met de bewerking meegenomen. 
Na selectie, beschrijving en materiele verzorging is daarvan 6 meter overgebleven met een 
datering van 1956 tot en met 2003 en is naar de archiefbewaarplaats van de gemeente 
Hoogeveen overgebracht. 
Het archief geeft een incompleet beeld over de gehele periode van de werkgemeenschap 
vanaf de oprichting in 1955. Vooral van het archief van het Werkplaatsschap Hoogeveen is 
relatief weinig overgebleven. 
 
Bij het overgebleven gedeelte van het archief werden plaatsingslijsten als toegang 
meegezonden, die echter niet bruikbaar bleken omdat de lijsten voornamelijk betrekking 
hadden op de archiefstukken die reeds vernietigd waren. 
De dozen waren voorzien van een globale beschrijving. 
In het archief werden een aantal series aangetroffen, die niet compleet waren. 
Het archief omvat de periode 1955-1999. 
Omdat van het archief van het Werkplaatsschap Hoogeveen alleen een klein gedeelte 
aanwezig was en (jaar)stukken betrekking hebben op beide werkplaatsschappen is besloten 
de twee archieven in een inventaris onder te brengen. De stukken die betrekking hebben op 
het jaar 1973 zijn in het archief geplaatst van het Werkvoorzieningsschap Hoogeveen en 
omstreken (1973-1999). 
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De begincesuur van het archief van het Werkplaatsschap Hoogeveen werd bepaald door de 
goedkeuring van de gemeenschappelijke regeling door Gedeputeerde Staten van Drenthe 
op 27 april 1955. 
 
Van deze beginperiode zijn geen stukken in het archief aangetroffen. 
Omdat door de fusie de inwerkingtreding van de nieuwe gemeenschappelijke regeling per  
1 juli 1973 plaatsvond, de jaarstukken over het gehele jaar 1973 werden afgesloten, en voor 
een aantal stukken niet duidelijk was in welk archief de stukken thuishoorden, is er voor 
gekozen (ook omdat het om een beperkt aantal stukken gaat) om alle stukken uit 1973 op te 
nemen in het archief van het Werkvoorzieningsschap Hoogeveen en Omstreken. In de 
inventaris van het Werkplaatsschap Hoogeveen is doormiddel van zie-verwijzingen 
verwezen naar inventarisnummers in het archief van het Werkvoorzieningsschap Hoogeveen 
en omstreken die betrekking hebben op stukken uit het Werkplaatsschap Hoogeveen uit 
1973. De eindcesuur van het archief is de datum voor de fusie, 30 juni 1973. 
 
De begincesuur van het archief van het Werkvoorzieningsschap Hoogeveen en Omstreken 
is gesteld op 1 juli 1973. 
De eindcesuur van het archief is de datum van ontbinding van de gemeenschappelijke 
regeling op 31 december 2000, als gevolg van de inwerkingtreding van de nieuwe 
gemeenschappelijke regeling Alescon. 
Bij de selectie is gebruikgemaakt van de in 1983 in de Nederlandse Staatscourant 
gepubliceerde “lijst van voor vernietiging in aanmerking komende stukken in 
gemeentearchieven”.  
 
Als hoofdindeling van het archief werd aangenomen “stukken van algemene aard” en 
“stukken betreffende bijzondere onderwerpen “. 
De stukken van algemene aard gaan daarbij vooraf aan de stukken betreffende bijzondere 
onderwerpen. 
Stukken van algemene aard betreffen agenda’s en verslagen met eventuele bijlagen van 
vergaderingen van algemeen en dagelijks bestuur, jaarstukken, kwartaalverslagen, 
halfjaarverslagen en jaarverslagen. 
Stukken betreffende bijzondere onderwerpen betreft de organisatie, financiën, 
benodigdheden en hulpmiddelen, gebouw en terreinen, uitoefening van de dienst, uitvoering, 
lichamen diensten en verrichtingen, beleid, personeel en documentatie en audio-materiaal.  
 
De archiefbescheiden verkeren in redelijk tot goede materiele staat. In het archief zijn twee 
geluidsbanden aangetroffen. Om de geluidskwaliteit te waarborgen zullen de geluidsbanden 
moeten worden gekopieerd op nieuwe geluidsdragers (DVD’s). Oude mappen ordners en 
dozen zijn verwijderd en vervangen door nieuwe zuurvrije omslagen eventueel voorzien van 
zuurvrije zippels. Het geheel is opgeborgen in zuurvrije archiefdozen. Aangetroffen nietjes, 
paperclips en elastiekjes zijn eveneens verwijderd. 
 
 
Bronnen 
 
- Jaarverslagen en jaarrekeningen 1958-1963, inventarisnummer 1. 
- jaarstukken 1964-1972 en 1973-1990, inventarisnummers 2, 118 en 119. 
- Jubileum boekje 25 jarig bestaan Werkvoorzieningsschap Hoogeveen en  
  omstreken, inventarisnummer 252. 
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INVENTARIS 
WERKPLAATSSCHAP HOOGEVEEN 

 
 
 

STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 
 
 

JAARVERSLAGEN (MET JAARREKENINGEN) EN JAARSTUKKEN 
 
1.   Jaarverslagen en jaarrekeningen, 1958-1963. 

1 omslag. 
N.B.  Jaarverslagen en jaarrekeningen zijn per jaar samen uitgebracht. 

 
2.   Jaarstukken, 1964-1972. 

1 pak. 
N.B.  zie voor jaarstukken 1973 inventarisnummer 118 van de inventaris van 
  het archief van het Werkvoorzieningsschap Hoogeveen en omstreken. 

 
De inhoud van de jaarstukken bestaat uit: 
-  jaarverslagen 
-  verslagen  WSW-Selectiecommissie 

Bedrijfskundige zorg 
Directie 
Administratie Adjunct Directeur 

-  Balans met toelichting 
-  Verlies en Winstrekening met toelichting 
-  Rekening van kapitaalinkomsten en uitgaven, met toelichting 
-  Staat van uitbreiding en afschrijvingen 
-  Overzichten  lonen/salarissen 

opbrengsten 
opgaven 
voor en nacalculatie 
urenverantwoording 
personeelsbezetting 
machinekosten en -uren 
kosten vervoermiddelen 
kostenverdeelstaat, met toelichting 
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STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE 
ONDERWERPEN 

 
 

FINANCIËN 
 
 

BEGROTINGEN EN PLANNINGEN 
 
3. Begrotingen en wijzigingen van begrotingen van inkomsten en uitgaven,  

1958-1972. 
1 pak. 
N.B.  zie voor begrotingen en wijzigingen van begrotingen van inkomsten en 

uitgaven 1973 inventarisnummer 148 van de inventaris van het archief  
van het Werkvoorzieningsschap Hoogeveen en omstreken. 

 
4. Stukken betreffende vaststelling van en verkrijging van goedkeuring voor  

begrotingen en begrotingswijzigingen van ontvangsten en uitgaven,  
1959-1972. 
1 omslag. 

 
 

REKENINGEN EN VERANTWOORDINGEN 
 

N.B.  zie voor jaarrekeningen 1958-1963 inventarisnummer 1, voor de 
         jaarrekeningen 1964-1972 inventarisnummer 2, en voor jaarrekening 

1973 inventarisnummer 118 van het archief van het 
Werkvoorzieningsschap Hoogeveen en omstreken. 

 
5.   Jaarrekeningen van ontvangsten en uitgaven, 1970-1971. 

1 omslag. 
 
6.   Balans en verlies en winstrekening per 31 december 1958, 1958. 

1 stuk. 
 
7.                  Controle verificatierapporten betreffende de jaarrekeningen van het  

Centraal Bureau voor Verificatie en financiële adviezen van de VNG  
en VB Accountants, met opmerkingen van de administrateur, 1959-1971. 
1 omslag. 
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BENODIGDHEDEN EN HULPMIDDELEN 
 
 

ARCHIEF 
 

Zie voor plaatsing- en overzichtslijsten inventarisnummer 162 van het  
archief van het Werkvoorzieningsschap Hoogeveen en omstreken. 

 
 

PUBLICITEIT EN VOORLICHTING 
 
8.                  Stukken betreffende gehouden persconferenties in het kader van publiciteit  

en voorlichting over de ontwikkeling van het werkvoorzieningsschap en 
uitgevoerde activiteiten, 1961,1962. 
1 omslag. 

 
 

GEBOUWEN EN TERREINEN 
 
9.   Nota met voorstellen tot uitbreiding van de Centrale Werkplaats te 

Hoogeveen, met bijlagen, 1971. 
1 stuk. 

 
10.   Stukken betreffende de bouw en uitbreiding van een productieruimte met 

neveningangen voor geestelijk gehandicapten aan de Gratemastraat te 
Hoogeveen, 1967-1973. 
1 omslag. 
N.B.  zie voor de bouwperiode na 1972 inventarisnummers 170 en 171 

van de inventaris van het archief van het Werkvoorzieningsschap 
Hoogeveen en omstreken. 

 
11-18.   Stukken betreffende de bouw en verbouw van de Centrale Werkplaats te 

Hoogeveen, 1956 -1972. 
2 pakken, 5 omslagen, 2 stukken. 
N.B.  zie voor bouw en verbouw Spuiterij 1973 inventarisnummer 183  

van de inventaris van het archief van de Werkvoorzieningsschap 
Hoogeveen en omstreken. 

 
Bouwtekeningen en sterkteberekeningen. 

 
11. ` Algemeen,  1956-1972. 
12. Constructiewerkplaats J. Volwater ( Hal S),  1961-1962. 
13. Papieropslag- en houtloods, magazijn en gebouw voor de technische 

dienst, 1964-1969. 
14.  Houtbewerkingafdeling, 1968-1973. 
15.  Fietsenstalling, 1965. 
16.  Spuiterij, 1971-1972. 
17.  Medische Dienst, 1970. 
18.  Administratieruimte/receptie, 1971. 

 
 
 
 
 
 



 10 

LICHAMEN, ORGANEN EN FUNCTIONARISSEN 
 
19.                  Stukken betreffende toekenning en vaststelling door Gedeputeerde Staten  

van Drenthe van presentiegelden (met wijzigingen) voor leden en adviserende 
leden van het algemeen en dagelijks bestuur, 1965-1966. 
3 stukken. 

 
 

BELEIDSBEPALING 
 
20.   Marketingplan van de Afdeling Metaal, 1957. 

1 stuk. 
 
 
 

PERSONEEL 
 
 

AMBTELIJK PERSONEEL 
 
 

Ambtelijke dienstbetrekking en functionering 
 
21.   Stukken betreffende onderzoek van een door het dagelijks bestuur ingestelde 

commissie naar het gevoerde beleid van de directeur dhr. Fousert, 1959-1960. 
1 omslag. 

 
 

Rechten van financiële aard 
 
22.   Stukken betreffende onderzoek naar het wel of niet onder de werkingssfeer 

vallen van de Pensioenwet 1922 (staatsblad nummer 240) van het personeel 
in dienst van de Centrale werkplaats, 1958. 
1 omslag. 

 
 

WSW-PERSONEEL 
 
 

WSW-dienstbetrekking, -plaatsing en functioneren 
 
23.   Stukken betreffende het regelen van de plaatsing van bewoners van het 

psychiatrisch woonoord “Waringen” te Zuidwolde, 1961. 
1 omslag. 

 
 

Rechten van financiële aard 
 
24. Verzoek van de directeur de heer J. Krol aan het dagelijks bestuur om een 

spaarloonregeling in te stellen voor WSW-personeel, met voorwaarden die  
in het voorschrift moeten worden opgenomen, 1970. 
1 stuk. 
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Documentatie en audio-materiaal 
 
25.   Foto’s en geluidsbanden van de opening van de werkplaats in 1958. 
 
26.   Krantenartikelen, 1957-1972. 

1 omslag. 
N.B.  deels knipsels en kopies van knipsels. 

 
27.   Foto’s van het historisch landbouwbedrijf te Orvelte, z.d. 
 
28.   Foto’s van geproduceerde verstelbare ziekenbedden en vouwwagens, z.d. 
 
29.   Foto’s van diverse bouwactiviteiten, z.d. 

N.B.  het betreft hier onder andere foto’s van de bouw van de       
  houtbewerkinghal in 1972. 

 



 12 

INVENTARIS 
WERKVOORZIENINGSSCHAP HOOGEVEEN EN OMSTREKEN 

 

 
STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 

 
 

AGENDA’S EN VERSLAGEN VAN VERGADERINGEN 
 
30- 43.  Agenda’s en verslagen van besloten en openbare vergaderingen  

van het algemeen bestuur, 1985-1999. met bijlagen. 
10 pakken, 4 omslagen. 

 
30.  januari  1984  - november  1985 
31.  januari  1986  - november  1986 
32.  januari  1987  - juni   1987 
33. september  1987  - december  1987 
34.  februari  1988  - juli   1988 
35.  november  1988 
36. december  1988  - april   1989 
37.  juni   1989  - december 1989 
38.  maart   1990  - november  1990 
39.  februari  1991  - december  1991 
40. februari  1992  - maart  1993 
41.  juli   1993  - december  1994 
42.  maart   1995  - februari  1998 
43.  maart   1998  - oktober  1999 

. 
44-117. Agenda’s en verslagen van vergaderingen van het dagelijks  

bestuur, 1982-1999. met bijlagen. 
4 pakken, 70 omslagen. 

 
44. januari   1982  - februari  1982 
45. maart   1982 
46. april   1982 
47. mei   1982  - juni   1982 
48. juli    1982  - augustus  1982 
49. september  1982  - november  1982 
50. december   1982  - januari  1983 
51. februari   1983  - maart  1983 
52. april   1983  - mei   1983 
53. juni   1983  - juli   1983 
54. september  1983 
55. oktober   1983 
56. november   1983  - december  1983 
57. januari   1984 
58. februari   1984  - april   1984 
59. mei   1984  - juni   1984 
60. september  1984 
61. oktober   1984  - december  1984 
62. januari   1985  - maart  1985 
63. april   1985  - mei   1985 
64. juni   1985  - juli   1985 
65. augustus   1985  - oktober  1985 
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66. november   1985  - december  1985 
67. januari   1986  - februari  1986 
68. maart   1986  - mei   1986 
69. juni   1986 
70. augustus   1986  - september  1986 
71. oktober   1986  - december  1986 
72. januari   1987  - februari  1987 
73. maart   1987 - mei   1987 
74. juni   1987 
75. september  1987 
76. oktober   1987 
77. november   1987 
78. december   1987 
79. januari   1988  - februari  1988 
80. maart   1988 - april   1988 
81. juni   1988 
82. juli    1988 
83. september  1988 
84. oktober   1988  - november  1988 
85. december   1988 
86. februari   1989  - april   1989 
87. mei   1989 - juni  1989 
88. september  1989 - oktober  1989 
89. november   1989  - december  1989 
90. januari   1990  - april   1990 
91. juni   1990  - augustus  1990 
92. september  1990 - december  1990 
93. januari   1991 - april   1991 
94. mei   1991  - juli   1991 
95. september  1991  - december  1991 
96. februari   1992 - juni   1992 
97. juli    1992  - november  1992 
98. december   1992  - februari  1993 
99. april   1993  - september  1993 
100. oktober   1993 - december  1993 
101. januari   1994 - april   1994 
102. mei   1994 - oktober  1994 
103. november  1994  - februari  1995 
104. maart   1995  - juli   1995 
105. september  1995  - december  1995 
106. januari   1996  - juni   1996 
107. september  1996  - oktober  1996 
108. november  1996  - december  1996 
109. januari   1997  - maart  1997 
110. april   1997  - augustus  1997 
111. oktober   1997  - december  1997 
112. januari   1998  - april   1998 
113. mei   1998  - juli   1998 
114. september  1998  - december  1998 
115. februari   1999  - juni   1999 
116. juli   1999  - september  1999 
117. oktober   1999  - december  1999 
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Jaarstukken, kwartaalverslagen, halfjaarverslagen en jaarverslagen, 
 
118-119.  Jaarstukken, 1973-1990. 

2 pakken. 
 

118. 1973-1979. 
119. 1980-1990. 
 
N.B.  De inhoud van de jaarstukken bestaat uit: 

- jaarverslagen 
- verslagen  WSW-Selectiecommissie 

Bedrijfskundige zorg 
Directie 
Administratie Adjunct Directeur 

- Balans met toelichting 
- Verlies en Winstrekening met toelichting 
- Rekening van kapitaalinkomsten en uitgaven, met toelichting 
- staat van uitbreiding en afschrijvingen 
- overzichten  lonen/salarissen 

opbrengsten 
opgaven 
voor en nacalculatie 
urenverantwoording 
personeelsbezetting 
machinekosten en -uren 
kosten vervoermiddelen 
kostenverdeelstaat, met toelichting 

 
120.   Kwartaal- en halfjaarverslagen alsmede het jaarverslag 1984 van de 

Directie, 1983-1991. 
1 omslag. 

 
 

STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE ONDERWERPEN 
 
 

ORGANISME 
 
 

INSTELLING EN ONTWIKKELING 
 

N.B.  zie voor ontwikkeling van het werkvoorzieningsschap gedurende  
25 jaar ook jubileum uitgifte boekje inventarisnummer 252. 

 
N.B.  zie voor organisatie van de directie inventarisnummer 243. 

 
121.   Nota, die inzicht geeft in de organisatie na de fusie, 1973. 

1 stuk. 
 
122.   Stukken betreffende onderzoek naar mogelijkheden van energie- 

besparende maatregelen in de sociale werkplaats, 1979-1980. 
1 omslag. 
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123.   Stukken betreffende het opstellen en behandelen van een nota in de raden 
van de deelnemende gemeenten betreffende de te verwachtten groei van het 
werkvoorzieningsschap en de daaruit voortvloeiende te nemen maatregelen, 
1979-1980. 
1 omslag. 

 
124.   Stukken betreffende exploitatie en overname van een historisch 

landbouwbedrijf aan de Flinterweg 2 te Orvelte, 1981-1983. 
1 omslag. 

 
125.   Stukken betreffende werkzaamheden van de projectgroep en de stuurgroep 

herstructurering, die tot doel had voorstellen aan de directeur te geven voor 
het realiseren van een optimale organisatie om met zo weinig mogelijk kosten 
een zo hoog mogelijk rendement te bereiken op economisch en sociaal 
terrein, 1984-1986. 
1 omslag. 

 
126.   Organisatie schema’s, 1974, 1988. 

3 stukken. 
 
127.   Stukken betreffende een uitgevoerde onderzoek op het gebied van 

marktgericht contractmanagement, het opzetten van de magazijnfunctie 
bij de sector Industriële Objecten, structuren van de inkoopfunctie en 
ondersteuning van het management door de organisatie adviesbureau 
Bakkenist Spits en Co, 1989. 
1 omslag. 

 
128. Stukken betreffende de uitbreiding van het kassencomplex “De Eskamp “  

te Westerbork, 1986, 1991. 
1 omslag. 

 
129.   Rapport inzake onderzoek naar de economische ontwikkelingen en 

levensvatbaarheid van de spuiterij, 1992. 
1 stuk. 

 
130.   Stukken betreffende het laten uitvoeren van een telefonische  

marktonderzoek ten behoeve van de meubelafdeling door Meyer 
organisatie adviseurs, 1993. 
2 stukken. 

 
131. Stukken betreffende uitvoering van het project “kansen in de  

milieutechnologie” door het bureau Willems & van den Wildenberg  
(W&W), met als doel onderzoek te verrichten naar de mogelijkheden  
van nieuwe bedrijfsactiviteiten in de milieuproductie sector, 1994-1995. 
1 omslag. 

 
132.   Ontwerpbeschikking met kennisgeving voor een wijzigingsvergunning 

ingevolge de Wet Milieubeheer voor het veranderen danwel de verandering 
van de werking van het werkvoorzieningsschap, 1995. 
1 stuk. 

 
133. Stukken betreffende de opzet van het project kringloopbedrijf, met als doel  

het realiseren van een kringloopbedrijf en kringloopwinkel in de gemeente 
Hoogeveen, 1995-1996. 
1 omslag. 
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134.   Stukken betreffende de samenvoeging van de timmerfabriek De Spil 
met het bouwbedrijf Howerco, 1995-1996. 
1 omslag. 

 
135-136. Stukken betreffende de totstandkoming en wijziging van de 

gemeenschappelijke regeling naar aanleiding van de inwerkingtreding  
van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (W.G.R.), waarbij de 
samenwerkingsgebieden opnieuw werden ingedeeld, 1985-1998. 
1 omslag, 1 pak. 

 
135. 1985-1986. 
136. 1987-1998. 

 
137.   Overeenkomst met aannemingsbedrijf van Wijk inzake de overdracht 

van het tuincentrum te Westerbork, 1998. 
1 stuk. 

 
138. Brief van het dagelijks bestuur aan het college van Gedeputeerde Staten  

van de provincie Drenthe met het verzoek goedkeuring te verlenen voor het 
uittreden van de gemeente Coevorden, als rechtsopvolger van de gemeente 
Oosterhesselen uit de gemeenschappelijke regeling van Howerco, 1999; 
afschrift. 
1 stuk. 

 
139.  Stukken betreffende de totstandkoming van een fusie van de 

werkvoorzieningsschappen Howerco uit Hoogeveen, Cewaco uit Assen 
en Oostermoer uit Gieten, 1998-1999. 
1 omslag. 

 
139. Stukken betreffende de totstandkoming van een overeenkomst tussen  

de werkvoorzieningsschappen Reestmond, Howerco en de gemeente  
De Wolden, waarin de gemeente de Wolden de bevoegdheden en 
verplichtingen voortvloeiende uit de Wet Sociale Werkvoorziening aan 
het werkvoorzieningsschap Reestmond overdraagt en de uitvoering van 
de wet aan het werkvoorzieningsschap Howerco, 1999. 
2 stukken. 

 
141.   Circulaire voor het personeel met informatie inzake de invoering van de 

(productie) organisatie bij de Industriële Objecten, 1986. 
1 stuk. 

 
 

SAMENWERKING 
 
142.   Stukken betreffende de uitwerking van besluitvorming voor 

samenwerking met de gemeente Hoogeveen op het gebied van de Wet 
Inschakeling Werkzoekenden (WIW) en de nieuwe Wet Sociale 
Werkvoorziening (nWSW), 1996. 
2 stukken. 

 
143.   Samenwerkingsovereenkomst tussen de werkvoorzieningsschappen 

Howerco en Cewaco om in Beilen een kringloopwinkel op te zetten, 1997. 
1 stuk. 
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144.   Stukken betreffende de toetreding tot en deelname in het 
samenwerkingsverband Neovita B.V, een bedrijf dat de markt bewerkt 
voor milieu recycling en probeert landelijke accounts op dit gebied te 
werven, 1997-1999. 
1 omslag. 

 
 

FINANCIËN 
 
 

BEGROTINGEN EN PLANNINGEN 
 
145. Stukken betreffende vaststelling van en verkrijging van goedkeuring voor 

begrotingen en begrotingswijzigingen van ontvangsten en uitgaven,  
1976-1992. 
1 omslag. 

 
146.   Meerjarenraming 1996-1999, 1994. 

1 stuk. 
 
147.   Brieven van de gemeente Hoogeveen met opmerkingen over de 

financiële jaarstukken (jaarrekening, begrotingen en meerjarenraming) 
over de periode 1989-2000, met bijlagen, 1991, 1996. 
2 stukken. 

 
148-149.  Begrotingen en wijzigingen van begrotingen van inkomsten en 

uitgaven, 1973-2000. 
2 pakken. 
 
148. 1968, 1973-1980. 
149. 1981-2000. 

 
 

REKENINGEN EN VERANTWOORDINGEN 
 
N.B.  Zie voor jaarrekeningen van ontvangsten en uitgaven 1973-1990 

de inventarisnummers 118 en 119. 
 
150.   Stukken betreffende controle van de administratieve organisatie door de VB 

Accountantskantoor VNG, 1986-1995. 
1 omslag. 

 
151.   Controle verificatierapporten betreffende de jaarrekeningen van het 

Centraal Bureau voor Verificatie en financiële adviezen van de VNG en 
VB Accountants, met opmerkingen van de administrateur, 1974-1998. 
1 omslag. 

 
152.   Jaarrekeningen van ontvangsten en uitgaven, 1991-1999. 

1 omslag. 
 
153.   Stukken betreffende controle en vaststelling van de jaarrekeningen van 

ontvangsten en uitgaven, 1978-2000. 
1 omslag. 

 



 18 

FINANCIEEL BEHEER 
 
154.   Verzoek om goedkeuring van en verlening van goedkeuring door 

Gedeputeerde Staten van Drenthe tot beëindiging van de 
rekeningcourant-overeenkomst met de gemeente Hoogeveen, en het 
aangaan van een rekening-courant overeenkomst met de N.V. Bank 
voor Nederlandse Gemeenten, 1980, met bijlagen. 
1 stuk. 

 
155.   Instructie voor uitbetalingen uit de kas, 1986. 

1 stuk. 
 
156.   Brief van het dagelijks bestuur aan de directeur inzake de te volgen 

procedure bij de hantering van kredietlimieten, 1986; afschrift. 
1 stuk. 

  
157. Offerte en overeenkomst tot gebruik van het elektronisch bankiersysteem 

BNG Data Services van de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, 1992,   
met bijlagen. 
3 stukken. 

 
158.   Stukken betreffende de totstandkoming van regelingen betreffende de 

financiën en het beheer, 1973-1993. 
1 omslag. 

 
159.   Stukken betreffende het afsluiten en aflossen van geldleningen en 

rekening-courantovereenkomsten, 1984-1995. 
1 omslag. 

 
160.   Nota met financiële adviezen van VB Belastingadviseurs inzake een 

uitgevoerde loonbelasting correctie van de belastingdienst op een 
12,5-jarige jubileum uitkering van een medewerker, en de mogelijkheden om 
de uitkering buiten de heffing van de loonbelasting te laten, 1996. 
1 stuk. 

 
161.   Overeenkomst betreffende transport en verwerking van pin- en/of 

chipknip transacties tussen de Kringloopwinkel te Beilen en de Bea Net B.V, 
1997. 
1 stuk. 

 
 

BENODIGDHEDEN EN HULPMIDDELEN 
 
 

ARCHIEF 
 
162.   Plaatsing- en overzichtslijsten van archiefbescheiden, z.d. 
   1 omslag. 
 
163.   Stukken betreffende overdracht door de Rijksdienst Beeldende Kunst 

van in bruikleen gegeven kunstwerken, 1992. 
3 stukken. 
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164.   Brief van de gemeente Hoogeveen met de mededeling dat de door de 
gemeente vastgestelde archiefregelingen, de archiefverordening en het 
Besluit Informatiebeheer ook gelden voor Howerco, 1997, met bijlagen. 
1 stuk. 

 
165. Rapport van de provinciale archiefinspecteur van Drenthe,  

dhr. Drs. A.J.M. den Teuling betreffende de vaststelling van de omvang  
van de illegale archiefvernietiging, 2003. 
1 stuk. 

 
 

MATERIAAL 
 
166.   Instructie onderhoudt machines en apparatuur, 1984. 

1 stuk. 
 
167.   Stukken betreffende de besluitvorming tot aanschaf van een robotlasmachine 

voor de metaalafdeling, 1991. 
1 omslag. 

 
 

AUTOMATISERING 
 
168.  Offerte van Euro Partners Informatica B.V. inzake upgrade van de computer 

software en uitbreiding van het aantal gebruikers, alsmedeovereenkomst 
inzake aanschaf van computer programmatuur via EuroPartners van TSC 
Systems, 1999. 
1 omslag. 

 
169.   Plan van aanpak van Deloitte & Touche voor het uitbrengen van een 

advies gericht op de keuze van een softwarepakket, 1999. 
1 stuk. 

 
 

GEBOUWEN EN TERREINEN 
 
170-171.  Stukken betreffende de uitbreiding en verbouw van een productieruimte 

met neveningangen voor geestelijk gehandicapten aan de Gratemastraat te 
Hoogeveen, 1973-1975. 
1 omslag, 1 pak. 
 
N.B.  zie voor periode 1967-1972 inventarisnummer 10 van de 

inventaris van het archief van het Werkplaatsschap Hoogeveen. 
 

170.  Bouwdossier 1973-1975. 
171. Tekeningen 1973-1974. 
 

172.   Stukken betreffende de aankoop en inmeting van een perceel grond aan de 
A.G. Bellstraat te Hoogeveen, 1979-1981. 
1 omslag. 
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173.  Brief aan het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe met 
het verzoek om goedkeuring voor de bouw van een onderkomen voor de 
WSW-buitenobjecten in Zuidwolde, 1981; afschrift. met bijlage (bouwbesluit en 
kredietverlening van het algemeen bestuur). 
1 stuk. 

 
174.   Stukken betreffende huur en overname van een fabriekshal van Staalbouw 

Commissaris BV aan de A.G. Bellstraat 5 te Hoogeveen, 1981-1982. 
1 omslag. 

 
175.   Stukken betreffende goedkeuringverlening door het College van 

Gedeputeerde Staten van Drenthe betreffende ruiling van grond aan  
De A.C. Bellstraat met de Firma A. van Venrooy, 1986. 
2 stukken. 

 
176. Rapport van Hevo Project Bouwmanagement B.V. betreffende huisvesting  

van Howerco, 1987, met bijlage. 
1 deel. 

 
177.   Akte van ruiling van een perceel grond aan de A.G. Bellstraat tussen het 

werkvoorzieningsschap en de Firma A.Van Venrooy Beheer B.V, 1987. 
1 stuk. 

 
177a.  Besluit tot uitbreiding van de hal van de afdeling machinale houtbewerking. 
  1981. 
  1 stuk 
 
178-184.  Stukken betreffende de bouw en verbouw van de Centrale Werkplaats 

te Hoogeveen, 1973-1987. 
7 omslagen. 
 
N.B.  Zie voor bouw en verbouw periode 1957-1972 ook inventarisnummers 

11-18 van de inventaris van het archief van het Werkplaatsschap 
Hoogeveen. 

 
178.  Magazijn, Technische Dienst en Houtopslag, 

1983-1988 
 

Bouwtekeningen en sterkteberekeningen 
 

179.     Algemeen, 1974-1981 
180.  Constructiewerkplaats J. Volwater ( Hal S), 1981-1983 
181.  Papieropslag- en houtloods, magazijn en gebouw voor de 

 technische dienst, 1983-1987 
182.  Houtbewerkingafdeling, 1976-1981 
183.  Spuiterij, 1973-1982 
184.  Administratieruimte, 1978-1979 

 
185.   Rapport van Etap B.V. inzake de te gebruiken verlichting bij de nieuwbouw 

van Howerco, 1988. 
1 stuk. 

 
186.   Stukken betreffende de verkoop van grond en panden aan de Industrieweg 29 

en A.G. Bellstraat 5 aan VEPA Meubel te Hoogeveen, 1987-1989. 
1 omslag. 
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187.   Stukken betreffende de aanvraag voor een hinderwetvergunning voor 
het oprichten en inwerking hebben van een inrichting bestemd voor het 
bewerken van metaal, hout en textiel annex spuiterij, gelegen aan de 
Dieselstraat 3, 1989. 
2 stukken. 

188.   Stukken betreffende verlening van een drank- en horecavergunning door de 
gemeente Hoogeveen, 1990. 
2 stukken. 

 
189. Brief van de gemeente Hoogeveen betreffende verlening van toestemming  

tot bruikleen van een perceel gemeentegrond gelegen aan de Dieselstraat, 
met bijlagen, 1990. 
1 stuk. 

 
190.   Lozingsvergunning voor het afvoeren van hemelwater, 1990. 

1 stuk. 
 
191. Stukken betreffende de koop van een perceel industriegrond 

(bestemmingsplan Toldijk) aan de Dieselstraat te Hoogeveen, 1988-1991. 
1 omslag. 

 
192-203.  Stukken betreffende de nieuwbouw van het werkvoorzieningsschap 

Howerco te Hoogeveen, 1987-1992. 
4 delen, 1 pak, 6 omslagen, 3 stukken. 

 
192.  Programma van eisen, met aanpassingen, 1988. 

1 deel. 
193.  Bouwkundig bestek, voorwaarden, wijzigingen en aanvullingen, 1988. 

1 deel. 
194. Technische installatiebestek, 1988. 

2 delen. 
195. Lijst met omschrijvingen van de ruimtes in vierkantemeters en 

het aantal medewerkers per ruimte, 1988. 
1 stuk. 

196.  Offertes nieuwbouw, 1988. 
2 stukken. 

197.  Agenda’s en verslagen van bouwcommissievergaderingen, 
1988-1990,  met bijlagen. 
1 pak. 

198.  Verslagen van bouwvergaderingen, 1989-1990. 
1 omslag. 

199.  Verslagen van vergaderingen van de aannemer met de installateurs, 
1989. 
1 omslag. 

200.  Verslagen van vergaderingen van de werkcommissie, 1988. 
1 omslag. 

201. Verslagen van diverse werkbesprekingen en voortgang van het 
werk, 1987-1990. 
1 omslag. 

202.  Bouwdossier met stukken betreffende de uitvoering van de 
werkzaamheden, 1986-1992. 
1 omslag. 

203.  Bouwtekeningen, 1989-1990. 
1 omslag. 
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204.  Brief van de algemeen directeur J. Tiemersma aan de Gemeente 
Hoogeveen inzake aansprakelijkheidstelling van kosten als gevolg van 
bodemverontreiniging van verkocht grond gelegen aan de Industrieweg 
29 en A.C. Bellstraat 5 aan de firma Vepa, 1996; afschrift. 
1 stuk. 

 
205.   Brief van de gemeente Hoogeveen inzake een door de gemeente 

uitgevoerde milieucontrole, waarbij geconstateerd werd dat een aantal 
zaken niet in overeenstemming was met de voorschriften, 1996. 
1 stuk. 

 
206.   Stukken betreffende de bouw van een onderkomen ten behoeve van de 

Groenvoorziening te Westerbork, 1997. 
1 omslag. 

 
207.   Stukken betreffende vrijstelling van het indienen van een rapport 

bodemonderzoek en het verlenen van een bouwvergunning ten behoeve van 
de bouw van twee bedrijfshallen aan de Dieselstraat 3 te Hoogeveen, 1997. 
1 omslag. 

 
208.   Stukken betreffende verlening van uitwegvergunningen bij het pand 

Dieselstraat 3 door de gemeente Hoogeveen, 1989-1997. 
1 omslag. 

 
209.   Verzoek om toestemming aan het college van Burgemeester en Wethouders 

van de gemeente Middenveld om een perceel grond waar een tuincentrum op 
staat en een erfpacht op rust te mogen onderverhuren, met bijlage, 1998. 
1 stuk. 

 
 

UITOEFENING VAN DE DIENST 
 
210.   Verslagen van stafbesprekingen, 1984. 

1 omslag. 
 
211.   Agenda’s, verslagen en besluitenlijsten van directievergaderingen, 1984-1985. 

1 omslag. 
 
 
  PRODUCTEN, DIENSTEN EN VERRICHTINGEN 
 
212.   Instructie voor aflevering van goederen aan klanten, 1983. 

1 stuk. 
 
213.   Stukken betreffende de uitvoering van het werkobject “verbouw van het 

dorpshuis De Eiken” te Tiendeveen, 1975-1985. 
1 omslag. 

 
213a.  Tekeningen van te vervaardigen producten door het werkvoorzieningsschap, 

z.d. 
1 omslag. 

 
213b.  Tekeningen van te vervaardigen producten door het werkvoorzieningsschap,  

z.d. 
  1 omslag. 
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213c.  Tekeningen van te vervaardigen producten door het werkvoorzieningsschap, 
z.d. 
1 omslag. 

 
213d.  Samenwerkingsovereenkomst HOWERCO en Walker International over het 

maken van kampeerwagens, 1978. 
  1 stuk. 
 
213e.  Overeenkomst HOWERCO en verlichtingsindustrie WOJA over het 

produceren van verlichtingsarmaturen, 1988. 
  1 stuk. 
   
 

LICHAMEN, ORGANEN EN FUNCTIONARISSEN 
 
214.   Instructie voor de directeur van het werkvoorzieningsschap, 1974. 

1 stuk. 
 
215.   Ontwerp instructie met opmerkingen voor de administrateur van het 

werkvoorzieningsschap, 1974. 
2 stukken. 

 
216.   Brief van de secretaris van het dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur 

met het verzoek over te gaan tot vaststelling van het huishoudelijk reglement, 
1974. met bijlage (ontwerphuishoudelijk reglement). 
1 stuk. 

 
217.   Stukken betreffende toekenning en vaststelling door Gedeputeerde Staten van 

Drenthe van presentiegelden ( met wijzigingen) voor leden en adviserende  
leden van het algemeen en dagelijks bestuur, 1976-1981. 
1 omslag. 

 
 

WSW COMMISSIES 
 
217a-217l. Vagederstukken WSW commissie 
  
  217a. 1985. 
  217b. 1986. 
  217c. 1987. 
  217d. 1988 januari-april. 
`  217e. 1988 juni-december. 
  217f. 1989. 
  217g. 1990. 
  217h. 1991 januari-mei. 
  217i. 1991 juni-december. 
  217j. 1992. 
  217k. 1993-1994. 
  217l. 1995-1997 . 
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BELEIDSBEPALING 
 
218.   Handleiding voor instructies, 1986. 

1 stuk. 
 
218a.  Beleidsplan 1991, 1991 (concept). 
  1 stuk. 
 
219.  Brief aan de gemeente Hoogeveen met het verzoek mee te willen 

werken aan een aantal te nemen maatregelen in verband met de 
verslechterende financiële situatie, 1994. 
1 stuk. 

 
220. Stukken betreffende het project “beleidsplan intern communicatie instrument”, 

uitgevoerd door het bedrijf Innovatie en Communicatie met als doel het 
uitvoerende W.S.W.- personeel meer bij de beleidslijnen te betrekken,  
1995-1997. 
1 omslag. 

 
221.   Nota betreffende het voorstel tot wijziging van het teeltplan van de Kas, 

en maatregelen om de kosten te beheersen, 1998. Met bijlage. 
1 stuk. 

 
 

PERSONEEL 
 
222. Brieven van de secretaris en voorzitter van het dagelijks bestuur bevattende 

opmerkingen over de inhoud van de sociale jaarverslagen 1977 en 1978, 
1979. 
2 stukken. 

 
223.   Sociale jaarverslagen 1978, 1980. 

2 stukken. 
 
224.   Stukken betreffende voorbereidende werkzaamheden inzake het voorstel tot 

deelneming aan een door het Ministerie van Sociale Zaken in te stellen 
ervaringsonderzoek naar deeltijdarbeid, 1982. 
2 stukken. 

 
225.  Regelingen verstrekking van brandhout, met wijziging, 1983-1985. 

3 stukken. 
 
226.   Stukken betreffende uitgevoerde werkzaamheden door de 

Bedrijfsgeneeskundige Dienst en de samenwerking van de dienst  
met de Districtsgezondheidsdienst Zuid-West Drenthe, 1977-1986. 
1 omslag. 

 
227.  Stukken betreffende de uitvoer en evaluatie van een arbo–audit 

door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 1993. 
2 stukken. 

 
228.   Jaarverslagen 1978, 1979, 1980, 1982 en 1986 van de Bedrijfsgeneeskundige 

Dienst en toetsing van het jaarverslag 1988 van deze dienst door de 
arbeidsinspectie, 1979-1990. 
1 omslag 
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229.   Stukken betreffende de invoering en de gevolgen van de invoering van 
de 36-urige werkweek voor zowel ambtelijk- als WSW-personeel, 1996. 
2 stukken. 

 
230. Stukken betreffende het regelen van de samenwerking met ARBO Noord  

en het uitvoeren van werkzaamheden door ARBO Noord en de 
Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zuidwest-Drenthe voor het 
werkgemeensschap op het gebied van onderzoek betreffende 
arbeidsomstandigheden, werkplek, aanstelling en risico-inventarisatie, 
1995-1999. 
1 omslag. 

 
 

AMBTELIJK PERSONEEL 
 

 
VERHOUDINGEN TUSSEN HET AMBTELIJK PERSONEEL  
EN HET ORGAAN 
 
N.B.  In 1984 namen voor het eerst ambtenaren zitting in het Orgaan van 

Overleg, zie ook het jaarverslag 1984 van het Orgaan van Overleg 
inventarisnummer 245. 

 
231.   Stukken betreffende uitgevoerde werkzaamheden door de Ondernemingsraad 

op het gebied van advisering, procedure en regelvaststelling, 1989-1999. 
1 omslag. 

 
 

GEORGANISEERD OVERLEG 
 

N.B.  Zie voor vergaderstukken van vergaderingen van het  
           Georganiseerd Overleg en de Organen van Overleg over een nieuwe  

            organisatievorm van de directie inventarisnummer 243. 
 
232.   Agenda van een vergadering van de Commissie voor Georganiseerd 

Overleg, met bijlagen, 1989. 
1 stuk. 

 
 

AMBTELIJKE DIENSTBETREKKING, - PLAATSING EN FUNCTIONEREN 
 
233.   Stukken betreffende werkzaamheden van een aan te stellen intakeambtenaar, 

betrokken bij de plaatsing van personen in WSW-verband, 1978-1980. 
1 omslag. 

 
 
RECHTEN VAN FINANCIËLE AARD 

 
234.   Stukken betreffende de totstandkoming van een premiespaarloonregeling en 

vaststelling van een verordening die de toekenning regelt van spaarpremies 
aan het WSW-personeel, 1974. 
1 omslag. 

 
 
 



 26 

235.   Regeling voor besteding van bedragen uit het spaarfonds van Directie, 
Administratie en leidinggevenden, 1975. 
1 stuk. 

 
236.   Stukken betreffende de totstandkoming en vaststelling van een regeling 

tot verstrekking en herziening van hypothecaire geldleningen aan 
personeelsleden in ambtelijke dienst van het werkvoorzieningsschap, 
1982-1986. 
1 omslag. 

 
237.   Stukken betreffende nadere uitleg over de inhoud van de vastgestelde 

bezoldigingsverordening, en aanpassing van de verordening 
(afschaffing 3 rangen stelsel), 1987-1992. 
1 omslag. 

 
 
OVERIGE PERSONEELSAANGELEGENHEDEN 

 
238.   Verordening studiefaciliteiten voor ambtenaren in dienst van het 

Werkvoorzieningsschap Hoogeveen, 1974. 
1 stuk. 
 
 
WSW PERSONEEL 

 
238a.  Verslag van de WSW commissie, selectiecommissie en 

commissiebezwaarschriften over 1978. 
  1 stuk.  
 
239.   Stukken betreffende de werkzaamheden en opheffing van de 

selectiecommissie, een subcommissie van de Wet Sociale 
Werkvoorzieningcommissie, belast met het adviseren aan de Wet 
Sociale Werkvoorzieningcommissie inzake het toelaten van kandidaat 
werknemers en werkneemsters, 1984. 
1 omslag. 

 
240.   Brief van het dagelijks bestuur aan de WSW-commissie betreffende het 

besluit van het algemeen bestuur om de samenstelling van de 
commissie te wijzigen en de doelstelling van de WSW-commissie weer 
terug te brengen naar de wettelijke voorgeschreven taken, 1989. 
1 stuk. 

 
241.   Nota betreffende het projectvoorstel “van wachtlijst naar werkplek” van 

de Sociale Werkvoorzieningbedrijven Howerco en Reestmond, met als 
doel de uitstroom te bevordering van personen die op de wachtlijst 
staan voor plaatsing naar het bedrijfsleven, 1996. 
1 stuk. 
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VERHOUDINGEN TUSSEN HET WSW PERSONEEL EN HET ORGAAN 
 
242.   Agenda’s en notulen van vergaderingen van het Orgaan van Overleg 

Cewaco met de bestuurscommissieorganisatie, 1981, met bijlagen. 
1 omslag. 
 
N.B.  De bestuurscommissieorganisatie is samengesteld uit leden van 

het dagelijks bestuur en deskundigen. 
 
243.  Vergaderstukken van vergaderingen van het Georganiseerd Overleg en de 

Organen van overleg over een nieuwe organisatievorm van de directie, 1982. 
1 omslag. 

 
244.   Verslag van een vergadering van het Orgaan van Overleg, 1984. 

1 stuk. 
 
244a.  Ingekomen brieven bij het orgaan van overleg voor behandeling in het 

overlegorgaan, 1983-1991. 
  1 omslag. 
 
245.   Jaarverslagen van het overlegorgaan, 1981-1984. 

1 omslag. 
 

 
WSW DIENSTBETREKKING, - PLAATSING EN FUNCTIONEREN 

 
246.   Stukken betreffende wijziging van de plaatsingsprocedure van voor 

plaatsing in aanmerking komende personen in WSW-verband, 1977-1978. 
1 omslag. 

 
247.   Stukken betreffende wijziging van het plaatsingsbeleid voor boventallige 

Z(MLK) schoolverlaters, 1988. 
1 omslag. 

 
248.   Stukken betreffende de invoer van een plan van aanpak voor een functie - 

profielensysteem, een instrument van toezicht op de doeltreffendheid en 
rechtmatigheid van de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening, 1992. 
1 omslag. 

 
248a-248b. Vraag- en antwoordformulieren, ervarings-functie- en 

funtioneringsprofielen(systeem), 1992-1993. 
  2 omslagen. 
 
 

PERSONEELSBEZETTING EN PERSONEELSFORMATIE 
 
249.   Stukken betreffende verruiming van de volumebeperkende maatregelen 

sociale werkvoorziening door toekenning van extra arbeidsplaatsen 
door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 1988. 
2 stukken. 
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DOCUMENTATIE EN AUDIO-MATERIAAL 
 
250.   Foto van het jubileum van de productie van de duizendste vouwwagen, 

1977. 
1 stuk. 

 
251.   Krantenartikelen, 1977-1983. 

1 omslag. 
N.B.  deels knipsels. 

 
252.   Stukken betreffende de viering van het 25-jarig bestaan van het 

werkvoorzieningsschap ( fotoboeken en jubileum uitgifteboekje), 1983. 
1 omslag. 

 
253.   Foto’s van diverse bouwactiviteiten, 1974-1988 

1 omslag. 
 
N.B.  het betreft hier onder andere foto’s van de bouw van de 

bloemisterij “De Eskamp”in Wersterbork 1974. 


