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Wat is een Kenniswerkplaats?
• Netwerk van beleidsmensen en 

wetenschappers dat 
- Beleidsrelevante kennisvragen agendeert
- Bestaande wetenschappelijke kennis beschikbaar 

maakt om deze vragen te beantwoorden
- Deze kennis actief overdraagt
- Kennislacunes signaleert
- Onderzoek entameert op deze punten

• Met als doel te komen tot beleid dat
- Tijdig inspeelt op maatschappelijke ontwikkelingen
- Wetenschappelijk beter onderbouwd en daardoor 

effectiever is 

Beleid en wetenschap: geen 
automatische symbiose

• Wetenschap
- Sterk vanuit afzonderlijke disciplines
- Methodische zuiverheid staat centraal
- Niet per definitie gericht op de belangrijkste 

beleidsvragen
- Uitkomsten niet altijd eenduidig

• Beleid
- Beleidsvragen overstijgen afzonderlijke disciplines
- Zijn dus zelden aan 1 discipline te koppelen
- Moet knopen doorhakken ook als de wetenschap 

geen 100 procent helderheid kan geven
- Alle beschikbare informatie bruikbaar ook uit 

onderzoek dat niet de hoogste methodische 
zuiverheid hanteert
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Ervaringen met samenwerking 
beleid-onderzoek

• In het begin vaak aftasten

• Maar na zo’n aanloopperiode kan het voor beleid en 

wetenschap beide  veel opleveren

• Belangrijke intermediaire rol voor:

- Beleidsmensen met gevoel voor wetenschap

- Onderzoekers met gevoel voor beleid 

• Structuur bieden waarin wetenschappers hun specifieke 

deskundigheid kunnen inbrengen

Werkwijze KWP Stedelijke 
Arbeidsmarkt
• Kernteam met vertegenwoordiging van gemeente  en 

wetenschap (FSW, SEOR)

• Voeding vanuit bredere groep wetenschappers

• Kennisvragen bij gemeente en maatschappelijke organisaties 

(onderwijs, sociale partners, e.d.) identificeren

• Gevraagde kennis beschikbaar maken via seminars, 

masterclasses, matching met individuele onderzoekers, e.d. 

• Daarnaast initieren nieuw onderzoek waar voldoende kennis 

ontbreekt

• Betrekken van bredere groep wetenschappers hierbij
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Prioritaire thema’s

• Dynamiek op de arbeidsmarkt *

• Verdringing

• Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt *

• Beleid re-integratie/inclusie

• Governance

* = hoogste prioriteit

Kernproblemen op de 
arbeidsmarkt
• De vergaande gevolgen van de technologische 

ontwikkeling voor de arbeidsmarkt

• De enorme omschakeling die dit vergt voor de factor 

arbeid

• De structureel hoge inactiviteit en werkloosheid onder 

sommige groepen (mensen met een beperking, laag 

opgeleiden, ouderen)

• De toenemende discrepantie tussen wat de arbeidsmarkt 

vraagt en wat deze groepen kunnen bieden
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Aansluiting bij lopende 
initiatieven

• Road map next economy

• Regionale arbeidsmarktanalyse

• Bestandsanalyse participatiewet

• Onderzoek effectiviteit/opbrengsten re-integratie

• Monitors NPRZ

Voorbeelden Kennisvragen 
• Hoe verloopt in de komende jaren het proces van creatie 

en destructie van banen? 
• Wat zijn de gevolgen voor:

• het onderwijsbeleid (onderwijskeuze, levenslang leren)
• het van werk naar werk beleid
• het re-integratiebeleid ?

• Hoe kunnen de kansen voor mensen met een grote 
afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam worden verbeterd?

• In welke mate verkleint verdringing de uiteindelijke 
effectiviteit van beleid?

• Welke vormen van regie zijn mogelijk en hoe effectief zijn 
deze?

• Welke instrumenten heeft de gemeente om het gedrag 
van netwerkpartijen te beinvloeden?
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Activiteiten die lopen of in 
voorbereiding zijn 

Onderzoek naar re-integratie-
maatregel Werk Loont
• Subsidie ZonMw-programma

• Doel

• Meting effectiviteit over langere periode (2,5 tot 3 jaar)

• Bepaling werkzame elementen (ihb rol werkcomponent)

• Op basis van eerder experiment vastgesteld dat Werk 

Loont uitkeringsafhankelijkheid over het eerste jaar met 

ca. 9 procent vermindert

• Status: subsidie toegekend
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• Welke gevolgen hebben de technologische ontwikkelingen in de 

komende decennia voor de Rotterdamse arbeidsmarkt?

• Welke aanpassingen zijn nodig (onderwijskeuze, omscholing 

werkenden, mobiliteit werkenden)

• Zijn de bestaande instituties daarop voldoende ingesteld?

• Hoe kan worden voorkomen dat de positie van de zwakste groepen 

verder verslechtert?

• Wat moet er veranderen?

• Inbreng wetenschappers uit verschillende disciplines (economie, 

recht, sociologie, bestuurskunde)

Seminar technologie, menselijk kapitaal en 
arbeidsmarktdynamiek 

Arbeidsmarktmonitor Nationaal Programma 
Rotterdam-Zuid

• Doel is nagaan of:

• Meer mensen werk krijgen en duurzaam ingepast worden in het 

arbeidsmarktproces

• Instroom en duur in een uitkering afnemen

• Er op persoonlijk niveau sprake is van verbetering

• Vergelijking met:

• Rotterdam-Noord

• Andere steden

• Probleemwijken in andere steden

• Neemt de achterstand van Rotterdam-Zuid af?

• Status: onderzoek in voorbereiding
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Werkloosheid, regionale mobiliteit en 
transportvoorzieningen

• Onderzoeksvragen:

• In hoeverre wordt de werkloosheid in de stad Rotterdam 

veroorzaakt door ruimtelijke discrepanties tussen vraag 

en aanbod

• Kunnen maatregelen als verbetering van 

vervoersvoorzieningen tot vermindering van de 

werkloosheid leiden

• Status: 

• Onderzoek in voorbereiding

• Faciliteren promotieonderzoek


