
 

Vakkundig aan het werk: 
een kennisprogramma voor 
gemeenten 
 
Gemeenten hebben de afgelopen jaren meer taken en 
verantwoordelijkheden gekregen rondom inkomen en participatie. 
Denk bijvoorbeeld aan re-integratie, schuldhulpverlening en 
armoedebestrijding. Bij veel gemeenten leeft de vraag wat werkt voor 
wie, wat niet en waarom? Het kennisprogramma Vakkundig aan het 
werk stimuleert onderzoek naar concrete antwoorden op deze vragen. 

 
Vragen over de beste aanpak 
Gemeenten hebben veel nieuwe taken en verantwoordelijkheden gekregen 
in het sociale domein. Een belangrijke ontwikkeling, die de lokale overheid 
de kans geeft scherper te sturen op de reële behoeften van de burgers in 
dorp, wijk en stad. Het doel van het kennisprogramma is gemeenten te 
ondersteunen bij het plaatsen van zoveel mogelijk mensen in zo regulier 
mogelijk, betaald werk en het terugdringen van armoede en 
problematische schulden. Om dit doel te bereiken, richt het programma 
zich op het ontwikkelen van wetenschappelijk onderbouwde kennis over 
effectieve werkwijzen, methoden en instrumenten. Kennis die per definitie 
ook toepasbaar moet zijn in de gemeentelijke uitvoeringspraktijk. De rode 
draad in dit programma is namelijk een praktijkgerichte benadering. Dat 
betekent dat de vragen en behoeften van gemeenten richtinggevend zijn 
voor de te ontwikkelen kennis. Want wat werkt nu eigenlijk het beste en 
voor wie? En wat maakt dat iets werkt of juist niet? Uit een 
consultatieronde langs (gemeentelijke) professionals en experts, en een 
verkenning door TNO blijkt dat nog lang niet altijd duidelijk is welke aanpak 
het meest effectief is en waarom. 

 
Een praktijkgericht kennisprogramma 
Om gemeenten beter op weg te kunnen helpen, start ZonMw op verzoek 
van het ministerie van SZW en in nauwe samenwerking met Divosa, VNG, 
UWV en VWS het kennisprogramma Vakkundig aan het werk. Dit 
programma stimuleert de ontwikkeling van toepasbare kennis over 
effectieve werkwijzen, methoden en instrumenten op het terrein van werk 
en inkomen. Het is onderdeel van een bredere beweging in de sector werk 
en inkomen om meer methodisch en evidence based te werken (dus 
gebaseerd op wetenschappelijke inzichten). De vragen en behoeften van 
gemeenten zijn hierbij richtinggevend als het gaat om de 
kennisontwikkeling. Wat is een effectieve manier om te bevorderen dat zo 
veel mogelijk mensen (regulier) betaald werk vinden en houden? En hoe 
kan het lokale bestuur effectief bijdragen aan het verminderen van 
armoede en problematische schulden? 

 
Wie kunnen aan de slag met de nieuwe kennis? 
De kennis uit Vakkundig aan het werk is allereerst bedoeld voor gemeentelijke  
klantmanagers, sociaal werkers, beleidsmedewerkers, medewerkers van 
wijkteams en cliëntenvertegenwoordigers. Ook medewerkers in de sociale 
werkvoorziening, jobcoaches en andere re-integratieprofessionals (ook uit de 
private sector) kunnen ermee aan de slag. Uiteindelijk is de kennis bedoeld 
om de gemeentelijke hulp- en dienstverlening voor burgers effectiever en 
efficiënter te laten worden. 
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Programma Vakkundig aan het werk 

Vakkundig aan het werk loopt van 2015 tot en met 

2018 en heeft een budget van 10 miljoen euro. Het  

programma financiert daarmee wetenschappelijk 

onderzoek op het terrein van werk en inkomen in de 

gemeentelijke uitvoeringspraktijk. Via 

subsidieoproepen (calls) kunnen per programmalijn 

onderzoeksvoorstellen worden ingediend. ZonMw 

werkt daarbij nauw samen met het ministerie van SZW, 

Divosa, de VNG, het UWV en het ministerie van VWS. 

Ook sluit het programma aan bij activiteiten van onder 

andere SBCM, de Beroepsvereniging voor 

Klantmanagers (BvK), de VNG, kennisinstituut Movisie 

en UWV. 

 

ZonMw stimuleert 

gezondheidsonderzoek en 

zorginnovatie 
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Vooruitgang vraagt om onderzoek en ontwikkeling. 

ZonMw financiert gezondheidsonderzoek én 

stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis – 

om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren. 

 

ZonMw heeft als hoofdopdrachtgevers het ministerie 

van VWS en NWO. 

 



 

 

Uiteraard is het ook belangrijk dat het bestuur en management binnen 
gemeenten en sociale diensten nauw betrokken zijn bij de vormgeving en 
uitvoering van projecten en bij het creëren van draagvlak voor en het 
uitdragen van de resultaten. 
 
Vier hoofdthema’s 
Uit de verkenning is gebleken dat gemeenten meer kennis nodig hebben 
op vier thema’s. Voor elk thema is een programmalijn opgezet. 

 
Re-integratie 
Veel mensen staan op een grote afstand van de arbeidsmarkt en komen 
niet zelf aan het werk. Hoe kan de gemeente deze groep begeleiden naar 
zo regulier mogelijk, betaald werk? In deze programmalijn past onderzoek 
naar de effectiviteit van veel gebruikte werkwijzen, methoden en 
instrumenten. Werkt een bepaalde methode, voor wie geldt dat en waarom 
is dit zo? Speciale aandacht is er voor kwetsbare burgers, zoals mensen 
met psychische aandoeningen of een lichte verstandelijke beperking. Er is 
aanvullende kennis nodig hoe de gemeente deze groep het beste kan 
ondersteunen in het vinden én behouden van regulier, betaald werk. 
Daarnaast is in deze programmalijn ruimte voor de vraag hoe gemeenten 
werkgevers kunnen prikkelen om duurzaam werk te creëren voor mensen 
met afstand tot de arbeidsmarkt. 

 
Integraal werken 
De tweede programmalijn plaatst re-integratie in een bredere context. 
Mensen met arbeidsgerelateerde problemen hebben vaak ook problemen 
binnen andere domeinen. Gemeenten ontwikkelen steeds meer een 
integrale aanpak die hierop aansluit, vaak in samenwerking met andere 
instanties. Wat is het effect van een gecombineerde werkwijze die 
bijvoorbeeld een verbinding legt tussen participatie, zorg en welzijn? En 
welke meerwaarde heeft samenwerking bij het aan het werk helpen of 
houden van mensen? De programmalijn integraal werken onderzoekt ook 
hoe de samenwerking tussen het domein werk en inkomen en het sociaal 
domein/domein welzijn, zorg, publieke gezondheid op effectieve wijze kan 
worden vormgegeven. 

 
Methodisch werken 
De derde programmalijn richt zich op de vraag hoe het methodisch werken 
van professionals kan worden vergroot. Een effectief aanbod van 
gemeenten op het gebied van re-integratie, schuldhulpverlening en 
armoedebestrijding staat of valt immers met professioneel vakmanschap. 
Of iemand professioneel handelt, hangt af van kennis, vaardigheden en 
persoonskenmerken, maar ook van de context waarbinnen het werk zich 
afspeelt. Optimale professionaliteit vraagt om een totaalpakket waarbij de 
omstandigheden en de professional zo op elkaar zijn afgestemd dat er 
ruimte is voor systematisch en methodisch handelen, waar mogelijk op 
basis van bewezen effectieve methoden. 

 
Schuldhulpverlening en armoedebestrijding  
Hoe kunnen gemeenten de armoedebestrijding en de hulp aan mensen 
met problematische schulden het beste vormgeven? Diverse methoden 
worden daarvoor gebruikt  – van preventie en vroegsignalering tot 
budgetbeheer – maar het bewijs van effectiviteit over wat werkt en waaróm 
ontbreekt nog grotendeels. In deze vierde programmalijn is ook aandacht 
voor gedragskenmerken die samenhangen met schuldenproblematiek en 
armoede, zoals specifieke vaardigheden en motivatie. Onderzoek kan zicht 
geven op de effectiviteit van methoden, werkwijzen en instrumenten die 
deze gedragskenmerken versterken of veranderen.   

 

               
 

               
 

               
 

              
 

               
 

              


