
Huidige situatie COC Friesland: veranderingen na subsidiestop 

• Afname bemensing (0,5 FTE) 

 

Gewenste situatie:  

0,8 FTE terug, zodat ingezet kan worden op innovatie, coördinatie, professionalisering, 

maatwerk, bediening en ontwikkeling van activiteiten voor de gehele provincie en 

(financiële) administratie. 

 

• Tariefverhoging voorlichtingen 

- Tot juli 2018:                           €40 per uur in heel Friesland  

 

- Vanaf september 2018:      €45 per uur in Leeuwarden 

                                                      €85 per uur buiten Leeuwarden 

 

Consequentie: afname van het aantal voorlichtingen met 59% 

Meerdere scholen hebben laten weten de lessen te duur te vinden. Andere scholen die eerder 

vaste klant waren hebben na de tariefverhoging niets van zich laten horen. 

 

Gewenste situatie: 

Goede voorlichting op alle Friese scholen voor €25 per uur, waarvan €10 voor de voorlichter. 

Daarnaast willen we inzetten op de ontwikkeling van nieuwe lesvormen- en methoden.  

 

• Verhuizing naar een locatie die in feite niet toereikend is voor onze werkzaamheden 

- geen privacy 

- vaak groepsbijeenkomsten in dezelfde ruimte als kantoorwerkzaamheden 

- vaak overleggen in dezelfde ruimte als kantoorwerkzaamheden 

- gezien het formaat van de ruimte wordt de groepsgrootte voor bijeenkomsten beperkt 

- nieuwe locatie is slecht vindbaar en minder goed bereikbaar 

 

Gewenste situatie: 

Huisvesting op een zichtbare en goed bereikbare locatie, met ruimte voor zowel 

kantoorwerkzaamheden als doelgroep bijeenkomsten en vergaderingen. 

 

• Geen budget meer voor doelgroep bijeenkomsten 

- Tarieven voor deelname aan bijeenkomsten zijn verhoogd 

- Minder PR waardoor we minder vindbaar zijn voor deelnemers 

- Geen geld meer voor activiteiten 

 

Gewenste situatie: 

Doelgroep bijeenkomsten in een geschikte ruimte met budget voor communicate, PR en 

activiteiten 

 

• Geen budget voor automatisering 

- Verouderde website 



- Verouderde computers (en geen geld voor nieuwe) 

 

Gewenste situatie: 

Een up-to-date digitale omgeving. Graag willen wij ons voorlichtingsaanbod laten aansluiten 

bij de belevingswereld van scholieren en de huidige digitale mogelijkheden. Dit is een 

omvangrijk project waarbij we onze website inzetten als platform voor educatief materiaal 

en voor uitwisseling. Dit is een optionele aanvulling van onze werkzaamheden. 

 

 


