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Colofon  
 
ZonMw is de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie.  
Als intermediair tussen maatschappij en wetenschap werkt ZonMw aan de verbetering van preventie, 
zorg en gezondheid door het stimuleren en financieren van onderzoek, ontwikkeling en implementatie. 
ZonMw staat voor kennisvermeerdering, kwaliteit en vernieuwing in het gezondheidsonderzoek en de 
zorg. De organisatie bestrijkt het hele spectrum van fundamenteel gezondheidsonderzoek tot en met 
de praktijk van de (preventieve) zorg.  
 
ZonMw heeft als hoofdopdrachtgevers het ministerie van VWS en NWO. Voor dit programma is de 
opdrachtgever het Ministerie van SZW. 
 

 
Voor meer informatie over het programma Kennisprogramma Vakkundig aan het werk kunt u contact 
opnemen met het secretariaat via e-mail jager-rolvink@zonmw.nl of telefoon 070 349 95191  
 
 
 
ZonMw 
Laan van Nieuw Oost-Indië 334 
Postbus 93245 
2509 AE Den Haag 
Tel. 070 349 51 11 
Fax 070 349 53 58 
www.zonmw.nl 
info@zonmw.nl 
 
 
 

'Gezondheid is het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van 

de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven', Samen met de Gezondheidsraad 

en ZonMw ontwikkelde Huber een nieuw, dynamisch concept gezondheid dat veerkracht en 

zelfredzaamheid van mensen als uitgangspunt neemt.  

http://www.zonmw.nl/
mailto:info@zonmw.nl
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Samenvatting 

Achtergrond 
Gemeenten hebben de afgelopen jaren meer taken en verantwoordelijkheden gekregen op het terrein 
van werk en inkomen onder meer op het gebied van re-integratie, schuldhulpverlening en 
armoedebestrijding. Daarnaast hebben gemeenten met de overheveling van verantwoordelijkheden 
voor jeugdhulp, zorg en ondersteuning en participatie ook te maken met het vernieuwen van het 
sociaal domein waarin de integrale aanpak van problemen een centrale pijler is. 
 
De behoefte aan kennis groeit, niet in het minst door de geschetste ontwikkelingen. Hoe meer kennis 
gemeenten hebben over wat werkt, voor wie en waarom, des te beter zij kunnen sturen op 
bijvoorbeeld  ondersteuning van de doelgroep bij re-integratietrajecten of armoede en 
schuldhulpverlening. Op basis van een verkenning waarbij experts geconsulteerd zijn en een 
Quickscan is uitgevoerd door TNO, blijkt dat nog lang niet altijd duidelijk is welke aanpak het meest 
effectief is en waarom.  
 
Het ministerie van SZW heeft ZonMw verzocht om, in nauwe samenspraak met Divosa, VNG, UWV 
en het ministerie van VWS, een kennisprogramma te ontwikkelen: Vakkundig aan het werk. Binnen dit 
meerjarig kennisprogramma zal subsidie worden verleend om wetenschappelijk onderzoek te 
financieren op het terrein van werk en inkomen in de gemeentelijke uitvoeringspraktijk. 
 

Doel kennisprogramma 
Het doel van het kennisprogramma Vakkundig aan het werk 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 deze doelstelling te bereiken, richt dit programma zich op 
het ontwikkelen van kennis over effectieve werkwijzen, methoden en instrumenten. Kennis die per 
definitie ook toepasbaar moet zijn in de gemeentelijke uitvoeringspraktijk. Het programma Vakkundig 
aan het werk staat niet op zichzelf. Het is onderdeel van een bredere beweging in de sector werk en 
inkomen om meer methodisch en evidencebased te werken.  
 
De rode draad in dit programma is de praktijkgerichte benadering. Dat betekent dat de vragen en 
behoeften van gemeenten richtinggevend zijn voor de te ontwikkelen kennis. Daarnaast wordt 
aandacht besteed aan de toepasbaarheid van de ontwikkelde kennis in de praktijk. Cliëntenraden en  
eindgebruikers zijn betrokken bij de onderzoeksprojecten van dit programma. Ook worden 
stakeholders betrokken bij de uitvoering van het programma als het gaat om actualisering en 
concretisering per programmalijn, en het is de bedoeling dat veldpartijen actief bijdragen aan het 
verder verspreiden en implementeren van succesvolle interventies. Tevens zet dit programma zich in 
voor een versterking van de kennisinfrastructuur zodat de ontwikkelde kennis eenvoudig vindbaar en 
overdraagbaar is. Om de keten van kennisontwikkeling, -verspreiding en -toepassing te realiseren 
wordt nauw aangesloten bij activiteiten van o.a Divosa, SBCM, BvK, VNG, Movisie en UWV. 
 

Voor wie 
De kennis die uit dit programma voortkomt is bedoeld voor gemeentelijke klantmanagers, sociaal 
werkers, beleidsmedewerkers, medewerkers van wijkteams en cliëntenvertegenwoordigers. In 
aanvulling hierop is de gegenereerde kennis ook van belang voor medewerkers in de SW-sector, 
jobcoaches en andere re-integratieprofessionals, waaronder diegenen uit de private sector. 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. 
 

Inhoud kennisprogramma 
Uit een uitgebreide verkenning voorafgaand aan dit programma van de kennisbehoefte van 
gemeenten én van beschikbare literatuur blijkt dat er meer kennis wenselijk en nodig is op de 
volgende thema’s: 1) re-integratie, 2) integraal werken, 3) methodisch werken en 4) 
schuldhulpverlening en armoede. Voor elk thema voorziet het programma in een programmalijn. 
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Re-integratie 

Onder de programmalijn re-integratie past onderzoek naar de effectiviteit van bestaande werkwijzen, 
methoden en instrumenten om mensen die niet zelf aan het werk komen en te maken hebben met een 
afstand tot de arbeidsmarkt, te begeleiden naar zo regulier mogelijk, betaald werk. Het gaat om 
onderzoek naar effectiviteit in brede zin: zowel of iets werkt of niet, als beantwoording van de vraag 
waarom en voor wie dat dan geldt.  
 
Speciale aandacht is er in deze programmalijn voor de vraag hoe kwetsbare burgers het beste 
geholpen kunnen worden bij het vinden en behouden van regulier werk. Zeker voor deze groep, 
waaronder mensen met psychische aandoeningen of een licht verstandelijke beperking, is het nog niet 
duidelijk hoe zij hierin het beste ondersteund kunnen worden. Daarnaast is deze programmalijn ook 
gericht op het vraagstuk hoe gemeenten werkgevers kunnen prikkelen om duurzaam werk voor 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te creëren. 
 
Integraal werken  
In de programmalijn integraal werken wordt re-integratie in een bredere context geplaatst. Mensen 
met arbeidsgerelateerde problemen hebben vaak ook problemen binnen andere domeinen. 
Gemeenten ontwikkelen steeds meer een aanpak die hierop aansluiten. Gemeenten werken hierbij 
regelmatig samen met andere instanties. In deze programmalijn wordt kennis ontwikkeld 
gericht op het effect van een gecombineerde aanpak (zoals instrumenten en methoden die een 
verbinding leggen tussen participatie, zorg en welzijn) en het samenwerken met andere partijen, 
gericht op het aan het werk helpen of houden van mensen. Daarnaast richt deze programmalijn zich 
ook op effectieve vormgeving van samenwerking tussen het domein werk en inkomen en het sociaal 
domein /domein welzijn, zorg, publieke gezondheid.  
 
Methodisch werken 
De programmalijn methodisch werken 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 en valt immers met professioneel 
vakmanschap. Of iemand professioneel handelt, hangt af van onder meer zijn of haar kennis, 
vaardigheden en persoonskenmerken maar ook van de context waarbinnen het werk zich afspeelt. 
Om optimale professionaliteit te kunnen bereiken is 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. In deze programmalijn past 
onderzoek naar de vraag hoe professionaliteit bevorderd kan worden. 
 
Schuldhulpverlening en armoedebestrijding  
In de vierde programmalijn schuldhulpverlening en armoedebestrijding wordt kennis ontwikkeld om de 
vraag te beantwoorden hoe schuldhulpverlening voor mensen met problematische schulden en 
armoedebestrijding het beste vorm kan krijgen. Er zijn diverse methoden die gebruikt worden, 
variërend van preventie en vroegsignalering tot zwaardere methoden zoals budgetbeheer, maar het 
bewijs van effectiviteit over wat werkt en waarom ontbreekt grotendeels. Het doel van dit programma 
is om hier meer zicht op te krijgen. Een interessant aspect in deze programmalijn is de toenemende 
aandacht binnen de schuldhulpverlening voor gedragskenmerken die een verband houden met 
schuldenproblematiek en armoede, zoals vaardigheden en motivatie. Meer onderzoek is nodig om 
zicht te krijgen op de effectiviteit van methoden, werkwijzen en instrumenten die zich richten op het 
versterken of veranderen van deze gedragscomponenten.   
 

Organisatie 
Het programma loopt van 2015 tot en met 2018 en heeft een totaal budget van 10 miljoen euro. Via 
subsidieoproepen (calls), waarin (actuele) prioriteiten en uitgangspunten per programmalijn zijn 
uitgewerkt, kunnen onderzoeksvoorstellen worden ingediend. 
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1 Inleiding 

1.1 Context en legitimering van het programma 

Afgelopen jaren hebben gemeenten steeds meer re-integratietaken op zich genomen voor 
werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij doen dit onder meer door mensen met en 
zonder arbeidsbeperking te ondersteunen in hun zoekproces naar werk en door het verkleinen van de 
afstand tot de arbeidsmarkt. Door de Participatiewet die is ingegaan op 1 januari 2015 zijn deze taken 
en bijbehorende verantwoordelijkheden toegenomen. Ook is de doelgroep waarvoor gemeenten 
verantwoordelijk zijn, uitgebreid. Doelstelling van de Participatiewet is om iedereen met 
arbeidsvermogen naar werk toe te leiden, bij voorkeur naar regulier werk.  
 
Naast de toegenomen verantwoordelijkheden op het domein van werk en inkomen, hebben 
gemeenten ook te maken met de decentralisaties als gevolg van de invoering van de nieuwe 
Jeugdwet en de herinrichting van de langdurende zorg met de omvorming van de AWBZ en de Wmo 
2015. Deze overheveling van taken en verantwoordelijkheden uit verschillende domeinen stelt 
gemeenten in staat om integraal problemen aan te pakken. Dit is een meerwaarde, omdat 
bijvoorbeeld de doelgroep van de Participatiewet mogelijk niet alleen problemen ondervindt op het 
gebied van arbeidsparticipatie maar ook op andere terreinen (een samenloop van bijvoorbeeld de 
uitkeringssituatie, gezondheidsproblemen, sociaal isolement, opvoedproblemen en schulden). Deze 
integrale aanpak, toegesneden op het individu, vraagt echter wel extra activiteiten van gemeenten 
zoals bijvoorbeeld het opzetten van nieuwe samenwerkingsverbanden en het ontwikkelen van nieuwe 
werkwijzen.  
 
De behoefte aan kennis groeit, niet in het minst door de geschetste ontwikkelingen. Het is daarom van 
belang dat er wordt ingezet op kennisontwikkeling. Deze kennisontwikkeling maakt deel uit van een 
bredere aanpak gericht op versterking van de gemeentelijke uitvoeringspraktijk. Een aanpak waar 
kennisontwikkeling, betere verspreiding (onder meer via opleiding en onderwijs) én toepassing van 
kennis door de uitvoering (methodisch werken) onderdeel van uitmaken. Hoe meer kennis gemeenten 
hebben over wat werkt, voor wie en waarom, des te beter zij kunnen sturen op participatieresultaten, 
ondersteuning van de doelgroep en gemeentelijke uitgaven. Op dit moment is al het één en ander 
bekend over effectiviteit, zo blijkt uit een door TNO uitgevoerde Quickscan

1
 en een recent verschenen 

overzichtsartikel
2
. Om een krachtige professionaliseringsslag te kunnen maken is echter meer (en 

andere) kennis nodig, zo blijkt uit de Quickscan. Concreet betekent dit kennis over de vraag of 
gebruikte interventies (zie box 1) onderbouwd en effectief zijn en concrete handelingsperspectieven 
voor de uitvoerders bieden. Maar ook kennis over hoe interventies het beste kunnen worden 
geïmplementeerd en op welke wijze interventies elkaar al dan niet kunnen versterken. Hierbij is ook 
aandacht nodig voor de relatie tussen het domein werk en inkomen en andere domeinen waarvoor 
gemeenten een verantwoordelijkheid hebben, zoals welzijn en zorg. Het centrale doel van de te 
onderzoeken interventies binnen het programma is “re-integratie van zoveel mogelijk mensen in zo 
regulier mogelijk betaald werk en het terugdringen van armoede en problematische schulden”.  
 

3 
 
De toename van re-integratietaken en ook de ontwikkeling en vormgeving van nieuwe taken, die soms 
domeinoverschrijdend zijn, benadrukken eveneens het belang van nauwe samenspraak met het 
werkveld over inhoud en wijze van de te ontwikkelen kennis. Goede doorgeleiding van kennis is 
noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de ontwikkelde kennis breed wordt verspreid en ook 

                                                      
1
 TNO. Quickscan. Juli 2015. Zie https://www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/gezond-leven/prevention-work-health/duurzame-

inzetbaarheid/quickscan-literatuur-gemeentelijke-uitvoeringspraktijk/. 
2
  D. Card, J. Kluve en A. Weber. What works? A meta analysis of recent active labor market program evaluations. NBER 

Working Paper No. 21431. 2015.  
3
 Afkomstig van een gedeelte van de definitie zoals deze wordt gehanteerd door het NJI. Zie 

http://www.nji.nl/nl/Databanken/Databank-Effectieve-Jeugdinterventies/Welke-interventies.html (geraadpleegd op 12-10-2015). 

Box 1 | Interventies 
In dit programma beschouwen we interventies als een verzamelnaam voor aanpakken, 
methoden, werkwijzen, instrumenten etc, die geleid worden door een theoretisch en praktisch 
weldoordachte, doelgerichte en systematische werkwijze, en die afgebakend zijn in de tijd op een 
bepaalde manier met een nader omschreven tijdsduur en frequentie. Zie ook paragraaf 2.5  
Begrippenkader. 

http://www.nji.nl/nl/Databanken/Databank-Effectieve-Jeugdinterventies/Welke-interventies.html
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daadwerkelijk wordt toegepast. Dat geldt ook andersom, namelijk dat vragen uit de lokale en regionale 
praktijk richtinggevend zijn voor kennisontwikkeling. Bij gemeenten ligt immers de primaire 
verantwoordelijkheid voor een professionele uitvoeringspraktijk.  

1.2 Verzoek tot ontwikkeling programmavoorstel 

De staatssecretaris van SZW benoemt in haar brief naar de Tweede Kamer van december 2014 het 
voornemen om samen met VNG en Divosa een meerjarig programma op te zetten waarin 
systematisch en programmatisch kennis wordt ontwikkeld, die aansluit bij de behoefte en kennis van 
de sector zelf.

4
 Het ministerie van SZW heeft ZonMw daarop verzocht om een voorstel te ontwikkelen 

voor een vierjarig kennisprogramma op het terrein van werk en inkomen. De bedoeling is dat de 
uitkomsten van het kennisprogramma bijdragen aan een kennisinfrastructuur (kennis ontwikkelen, 
verspreiden, aanleren en toepassen) binnen de sector. Het ministerie vraagt om bij het ontwikkelen 
van het programma draagvlak voor de inhoud van het programma te creëren en in het 
programmavoorstel in te gaan op tussentijdse mijlpalen of ijkpunten zoals producten en/of resultaten 
die steeds bijdragen aan het uiteindelijke resultaat.  

Het programma dient bij te dragen aan een gemeenschappelijke basis voor een effectief en efficiënt 
lokaal beleid en uitvoering op het terrein van werk en inkomen, gestoeld op kennis over wat werkt en 
wat niet, en voor wie het werkt en wanneer (evidencebased methoden). 

Het doel van het programma steunt op twee pijlers: 

1. Onderzoek: Het systematisch en programmatisch valideren van kennis en het ontwikkelen van 

nieuwe kennis die aansluit bij de vragen, behoefte en kennis van de sector zelf. Het gaat 

daarbij om kennis van instrumenten, methoden en werkwijzen. 

2. Ontsluiting: Het vertalen, verzamelen en verspreiden van bestaande en nieuw ontwikkelde 

kennis, op zo’n wijze dat de kennis toepasbaar is in de (uitvoerings)praktijk (voor o.a. 

klantmanagers, beleidsmedewerkers, (midden)management en bestuur).  

Een 3
e
 pijler is ‘Implementatie’ (de opgeleverde kennis ook toepassen). Deze wordt deels 

ondergebracht in dit kennisprogramma, waar het onderzoek naar implementatie betreft. Voor een 
ander deel zou dit ondergebracht kunnen worden in de activiteiten van Divosa, SBCM, BvK en VNG 
als het gaat om het verzamelen, vertalen en verspreiden van kennis en het toepassen van kennis in 
de gemeentelijke organisatie. De aansluiting tussen deze drie pijlers is van groot belang en moet 
daarom voldoende geborgd worden. 

De verwachting van het ministerie is dat het programma zal leiden tot, dan wel aandacht heeft voor: 
- uitspraken over al dan niet werkzame instrumenten, methoden en werkwijzen; 

- een goede balans tussen generieke, en daarmee breed toepasbare kennis, enerzijds en 

maatwerk anderzijds;  

- gezien de lokale samenhang tussen de domeinen van werk en inkomen enerzijds en zorg en 

maatschappelijke ondersteuning anderzijds, meer kennis over effectiviteit van integrale 

aanpakken/dienstverlening aan kwetsbare burgers (waaronder mensen die moeite hebben 

met het voeren van eigen regie en mensen met multiproblematiek, bijvoorbeeld door een 

samenloop van schulden, uitkeringssituatie, gezondheidsproblemen, sociaal isolement en/of 

opvoedproblemen), samenhangend met re-integratie; 

- meer kennis over effectieve manieren om mensen met gezondheidsproblemen naar werk toe 

te leiden, met name voor de groep mensen met psychische aandoeningen (die onder de 

verantwoordelijkheid van de gemeente vallen).  

 

De hierboven geschetste aandachtspunten vormden de start van de ontwikkeling van het programma. 
De kennislacunes benoemd voorafgaand aan de start van het programma en tijdens de uitvoering zijn 
sturend. Inzicht in effectiviteit en bruikbaarheid voor de praktijk en het lokale beleid zijn leidend. De 
kennis die het programma oplevert is ondersteunend voor de kwaliteit van re-integratie en financiële 

                                                      
4
Jetta Klijnsma. Kennisontwikkeling voor gemeentelijke uitvoeringspraktijk, Kamerbrief 19-12-2014. Zie 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2014/12/19/kamerbrief-kennisontwikkeling-voor-gemeentelijke-
uitvoeringspraktijk. 
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zelfredzaamheid in het gemeentelijke domein. Stelsel- en wetsevaluatie behoren niet tot het 
programma. 

1.3 Ontwikkeling van het programma 

ZonMw werkt(e) zowel bij de totstandkoming van de programmatekst als bij de uitvoering nauw samen 
met andere organisaties. Voor het programma als geheel zijn SZW, Divosa, VNG, UWV en VWS 
gezamenlijk verantwoordelijk, zowel voor de programmering van onderzoek als voor de verspreiding 
van kennis en het inbrengen van projectresultaten in beleid en praktijk. Deze partijen betrekken hierbij 
ook de input van andere relevante partijen voor wie de in het programma te ontwikkelen inzichten van 
belang kunnen zijn. Voor voeding van het programma heeft het ministerie van SZW aan TNO 
gevraagd een Quickscan uit te voeren naar de stand van zaken op het gebied van kennis over de 
effectiviteit van interventies in het gemeentelijke domein van werk en inkomen. Deze Quickscan is in 
juli 2015 gepubliceerd. Daarnaast hebben Divosa, VNG en de G4 de vragen die leven bij gemeenten 
en betrokken partijen rondom de terreinen werk, inkomen en participatie opgehaald.

5
  Op een 

expertmeeting op 2 juli 2015 hebben experts gereageerd op de hoofdonderwerpen die uit deze vorm 
van vraagarticulatie zijn voortgekomen. Deze onderwerpen zijn tijdens de bijeenkomst nader verkend 
en uitgediept. Voor input voor de programmatekst zijn daarnaast onderzoeksrapporten geraadpleegd 
en zijn gesprekken gehouden met enkele stakeholders.  
 
Het veld heeft hiermee veel inbreng in de totstandkoming van de programmatekst gehad. Ook tijdens 
de uitvoering van het programma worden stakeholders betrokken bij de nadere actualisering en 
concretisering per programmalijn via hun vertegenwoordigers in de Adviesraad en de Stuurgroep (zie 
toelichting in hoofdstuk 4). Daarnaast is het expliciet de bedoeling dat stakeholders actief gaan 
bijdragen aan het programma, bijvoorbeeld door het leveren van aanvullende kennisbijdrages of het 
verder verspreiden en implementeren van kennis en succesvolle interventies. De inhoudelijke 
programmering van het kennisprogramma wordt gedurende de looptijd afgestemd met de 
kennisontwikkeling die via andere programma’s plaatsvindt. Bijvoorbeeld de onderzoeksactiviteiten 
van de leden van het Kennisplatform Werk en Inkomen (KWI), van het ministerie van VWS en binnen 
andere, door ZonMw uitgevoerde, programma’s op het terrein van zorg, welzijn en maatschappelijke 
ondersteuning. Juist op het domeinoverstijgend vlak is deze afstemming en samenwerking tussen 
programma’s waardevol. Gedurende het programma worden hiervoor de mogelijkheden verkend en 
benut. 
 
Om de afstemming, inbreng en samenwerking met stakeholders te borgen is tijdens de ontwikkeling 
van de inhoud van de programmalijnen door het ministerie van SZW een werkgroep ingesteld waarin 
naast ZonMw (penvoerder), Divosa, TNO, de VNG, de gemeenten Amsterdam en Rotterdam, SZW, 
UWV en VWS zitting hadden. 

1.4 Leeswijzer 

In het tweede hoofdstuk wordt de focus van het programma beschreven: de doelstelling en 
doelgroepen van het programma. Ook worden de prioriteiten van het programma belicht alsmede de 
afbakening. In hoofdstuk drie worden de programmalijnen beschreven. Het vierde hoofdstuk gaat over 
management en organisatie en het vijfde over de begroting en planning.  
  

                                                      
5
 Vraagarticulatie uitgevoerd door Divosa, VNG en de G4. Zie: Thema’s kennisprogramma op basis van vraagarticulatie. Juni 

2015. Zie http://www.divosa.nl/sites/default/files/nieuwsbericht_bestanden/themas_kennisprogramma_0.pdf. 
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2 Programmakader 
Dit hoofdstuk geeft de missie en de doelstellingen van het programma weer. 

2.1 Doel 

Het doel van het programma is tweeledig. Ten eerste het systematisch en programmatisch 
ontwikkelen en valideren van (nieuwe) kennis. Kennis die aansluit bij de vragen,  behoeften en kennis 
van professionals (uit uitvoering, beleid en bestuur) die werkzaam zijn bij gemeenten. Meer specifiek 
betreft dit kennis over de aard en effectiviteit van ingezette interventies, kennis over de werkzame 
elementen hierbij en kennis over hoe deze interventies het beste in de praktijk geïmplementeerd 
kunnen worden. Ten tweede gaat het erom dat deze kennis op zo’n wijze beschikbaar komt dat de 
mensen die er in de praktijk mee moeten werken, deze op een aantrekkelijke wijze kunnen toepassen. 
Het daadwerkelijk (ondersteunen van het) implementeren en het ontwikkelen van interventies valt 
buiten het programma. Hier ligt een raakvlak met bestaande activiteiten van Divosa, SBCM, BvK en 
VNG als het gaat om verzameling, vertaling en verspreiding van kennis en de (wijze van) toepassing 
van kennis in de gemeentelijke organisatie. 
 
De kern van het programma is zicht krijgen op de effectiviteit van interventies rond werk en participatie 
en zicht krijgen op hoe effectieve interventies in de gemeentelijke praktijk het beste ingezet kunnen 
worden. Het beleidsdoel “re-integratie van zoveel mogelijk mensen in zo regulier mogelijk, betaald 
werk” is het centrale doel van alle te onderzoeken interventies op het terrein van re-integratie binnen 
het kennisprogramma. Het gros van de projecten moet hierop gericht zijn. Ook interventies uit het 
sociale domein die bijdragen aan dit doel, kunnen onder het kennisprogramma vallen (zie paragraaf 
2.5). Daarnaast is binnen dit programma ruimte voor onderzoeken gericht op schuldhulpverlening en 
armoede. Voor deze onderzoeken kunnen andere beleidsdoelen gelden, zoals het terugdringen van 
armoede en problematische schulden. Het programma realiseert een zichtbare verbinding tussen het 
domein van zorg en welzijn en het domein van werk en inkomen. Dit betekent dat binnen het 
programma ook aandacht is voor de effectiviteit van instrumenten/werkwijzen/methoden die de 
verbinding leggen tussen participatie, re-integratie en zorg/welzijn (met het oog op het aan het werk 
helpen en houden van mensen).  
 
Dit programma draagt bij aan het creëren van een beweging in de sector werk en inkomen die leidt tot 
kennisontwikkeling en tot (bevordering van) de daadwerkelijke toepassing van de ontwikkelde kennis 
in de uitvoeringspraktijk. Kennisontwikkeling gericht op het versterken van de professionaliteit van de 
gemeentelijke uitvoeringspraktijk staat hierbij centraal: meer evidencebased werken, meer methodisch 
werken (zie paragraaf 2.5, Begrippenkader) en een daarop gerichte aansturing. De uitkomsten van het 
kennisprogramma dragen zo bij aan het ontstaan en versterken van een kennisinfrastructuur binnen 
de sector. Kennisontwikkeling, betere verspreiding (o.a. via opleiding en onderwijs) én toepassing van 
kennis maken daar deel van uit (zie onderstaand schema). Kennis die binnen dit programma wordt 
gegenereerd of ontsloten is publiek beschikbaar en voor iedereen toegankelijk. 
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2.2 Programmalijnen en doelstellingen 

Om de hiervoor beschreven doelstelling te realiseren richt dit programma zich op de volgende 
thema’s: 
 
- Re-integratie, 

Doel: Het vergroten en bundelen van kennis over effectiviteit en implementatievoorwaarden van 
re-integratie(-instrumenten) in de gemeentelijke uitvoeringpraktijk. Deze instrumenten kunnen 
gericht zijn op werkzoekenden en op werkgevers (voor zover dit gemeentelijk beleid betreft) die tot 
doel hebben werkzoekenden toe te leiden naar zo regulier mogelijk, betaald werk en het behoud 
daarvan. 

- Integraal werken,  
Doel: Het vergroten en bundelen van kennis over instrumenten of effectieve samenwerking tussen 
verschillende partners rondom werk, inkomen, zorg, gezondheid en maatschappelijke participatie, 
met als doel om meer mensen effectief en efficiënt te begeleiden naar zo regulier mogelijk, 
betaald werk of de maatschappelijke participatie te stimuleren als tussenstap op weg naar zo 
regulier mogelijk, betaald werk, binnen de context van de gemeentelijke uitvoeringstaken op dit 
terrein.  

- Methodisch werken,  
Doel: Het vergroten en bundelen van kennis over effectieve technieken en methoden om het 
effectief handelen van de professional te versterken, door middel van het bevorderen van de 
ontwikkeling en het gebruik van (effectief bewezen) kennis binnen de context van de 
gemeentelijke organisatie gericht op de re-integratie van klanten. 

- Schuldhulpverlening en armoedebestrijding.  
Doel: Het vergroten en bundelen van kennis over effectiviteit en implementatie van interventies 
gericht op schuldhulpverlening en armoedebestrijding, om daarmee inzicht te krijgen in de 
effectiviteit van deze voorzieningen in het tegengaan van armoede- en schuldproblematiek en, 
waar relevant, op de re-integreerbaarheid van klanten. 
 

Prioriteit wordt gegeven aan onderzoeken waarbij interventies geëvalueerd worden op hun effect op 
een vastgesteld doel, zoals geformuleerd in de betreffende programmalijn. Het is daarbij van belang 
oog te hebben voor het effect én de reden waarom die uitkomst bereikt wordt. Dus het verkrijgen van 
inzicht in de Context, Interventie, het onderliggende Mechanisme en Uitkomst (CIMO)

6
. Dit betekent 

dat er onder andere voorwaarden gesteld worden aan de onderzoeksvoorstellen en –methodologie, 
de implementatiemogelijkheden van de uitkomsten en de bij het onderzoek te volgen werkwijze. Deze 
algemeen geldende voorwaarden worden verder toegelicht in paragraaf 2.6; per op te stellen call 
worden deze waar nodig verder gespecificeerd. 
 
Daarnaast is budget gereserveerd voor het bundelen van kennis die binnen dit programma 
gegenereerd wordt en voor kennisontwikkeling rond actuele kennisvragen die wetenschappelijk 
onderzoek behoeven. De Stuurgroep van het programma is verantwoordelijk voor de inhoudelijke 
aanwending van dit budget.  

2.3 Doelgroepen van het programma  

In deze paragraaf wordt de overkoepelende/intermediaire doelgroep van het programma beschreven. 
Dit betreft professionals en potentiële indieners. In de afzonderlijke programmalijnen worden de 
specifieke doelgroepen benoemd waar de interventies binnen de programmalijn betrekking op 
hebben). 
 
De resultaten van het programma zijn voor een grote verscheidenheid van beroepsbeoefenaren op 
mbo, hbo- en universitair opgeleid niveau relevant, zoals klantmanagers, sociaal werkers, 
beleidsmedewerkers, medewerkers van wijkteams (waaronder cliëntondersteuners zoals MEE) en 
cliëntenvertegenwoordigers en medewerkers in de SW sector, jobcoaches en andere re-
integratieprofessional (inclusief medewerkers werkzaam in de private re-integratie sector).  
Uiteindelijk dienen professionals in beleid en praktijk (bij gemeenten en uitvoeringsorganisaties) de 
resultaten te kunnen benutten, en dienen de resultaten ook hun weg te vinden naar onderwijs en 

                                                      
6
Zie voor CIMO ook: D. Denyer, D. Tranfield en J. E. van Aken. ‘Developing Design Propositions through Research Synthesis’. 

Organization studies, 29(3) (2008), 393-413. , En; R. Pawson en N. Tilley, ‘What works in evaluation research?’ The British 
Journal of Criminology, 34(3) (1994), pp. 291-306. 
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opleidingen. Daarnaast is het ook van belang dat het bestuurlijke- en managementniveau binnen 
gemeenten en sociale diensten, alsmede de adviesraden van cliënten,  nauw betrokken zijn, bij de 
vormgeving en uitvoering van projecten en bij het creëren van draagvlak voor en het uitdragen van de 
resultaten.  
 
De resultaten van het programma kunnen ook relevant zijn voor aanpalende gebieden, bijvoorbeeld 
daar waar beroepsgroepen elkaar overlappen of nauw met elkaar samenwerken. Er dient daarom 
aandacht te zijn voor de bredere en toenemende samenwerking binnen gemeenten, tussen 
gemeenten en met andere externe partijen (zoals UWV, onderwijsinstellingen, kenniscentra en sociale 
partners). Een nauwe samenwerking met universiteiten/hogescholen/kennisinstellingen is van belang 
voor het creëren en versterken van een kennisinfrastructuur. 
 
Binnen het programma kunnen consortia – bestaande uit onderzoeksinstellingen en/of –bureaus 
samen met in ieder geval één of (bij voorkeur) meerdere gemeenten, en mogelijk met andere partijen 
zoals gemeentelijke uitvoeringsorganisaties of andere relevante partners uit bijvoorbeeld de 
arbeidsmarktregio– een onderzoekvoorstel indienen. De voorwaarden waaraan dat voorstel moet 
voldoen wat betreft draagvlak in de praktijk, worden beschreven in paragraaf 2.6. 

2.4 Praktijkgericht programmeren  

De toepasbaarheid van de resultaten voor de uitvoeringspraktijk staat centraal. In de oproepen voor 
subsidieaanvragen zullen daartoe voorwaarden worden gesteld. De vraagstelling moet voortkomen uit 
de praktijk dan wel het belang daarvan moet door de praktijk worden (h)erkend. Daarnaast worden 
ook eisen gesteld aan de mate van generaliseerbaarheid van de resultaten. Praktijkgericht 
programmeren stuurt op resultaten die direct in de praktijk toepasbaar zijn maar tegelijkertijd dient er 
ook sprake te zijn van voldoende generaliseerbaarheid om de kennis breder te kunnen benutten en 
implementeren. Praktijkgericht programmeren is er mede op gericht om een samenwerking tussen 
praktijk en onderzoek te realiseren waarbinnen nauwe afstemming plaatsvindt, kennis gedeeld wordt 
en onderzoeks- en projectresultaten verspreid worden.  
 
Praktijkgericht programmeren krijgt binnen dit programma op de volgende wijze vorm: 
 
1. De prioriteiten per programmalijn worden periodiek (bij voorkeur jaarlijks) door de Stuurgroep 

geactualiseerd en vastgesteld. Daaraan voorafgaand vindt overleg plaats in de Adviesraad
 
(zie 

hoofdstuk 4 voor een nadere omschrijving van de procedures). Praktijkgericht programmeren is 
niet mogelijk zonder de beschikbare kennis in beeld te hebben, en daarmee de kennislacunes en 
kennisvragen die er bestaan. Via actief gebruik van het netwerk van de Adviesraad wordt dit 
ingevuld.  

2. Projectleiders krijgen de taak in belangrijke mate de dragers te zijn van de reeds beschikbare 
kennis op de thema's die hun project bestrijken. In het programma zullen projectleiders gedurende 
de looptijd van hun project bijdragen aan het in beeld houden en actualiseren van reeds 
beschikbare kennis die relevant is voor hun onderzoek. Ook krijgen zij de taak om deze kennis 
toegankelijk te maken voor wetenschap, beleid, onderwijs en praktijk. 

3. In onderzoek en praktijk worden veel data verzameld. Praktijkgericht programmeren richt zich ook 
op de data-infrastructuur. Zoals gebruikelijk in de wetenschap is het belangrijk dat (nieuw op te 
zetten) dataverzamelingen vindbaar, toegankelijk en uitwisselbaar zijn, en dat zij waar mogelijk 
aansluiten bij of voortbouwen op bestaande dataverzamelingen en meta-analyses mogelijk 
maken. Met het oog hierop zijn in de nieuwe subsidievoorwaarden meerdere bepalingen 
opgenomen.

7
  

4. De toepasbaarheid van ontstane kennis in de praktijk is een van de centrale doelen van dit 
programma. Om deze reden krijgen projectleiders de taak om inzichtelijk te maken hoe de kennis 
die in hun onderzoek ontwikkeld wordt, terecht komt in de praktijk. 

 
 
 
 

                                                      
7
 Zie http://www.zonmw.nl/nl/subsidies/voorwaarden-en-financien/ 



ZonMw –Programmatekst Kennisprogramma Vakkundig aan het werk (2015-2018) 
oktober 2015 

 13  

2.5 Begrippenkader 

Het programma hanteert een eenduidig begrippenkader ten aanzien van de volgende begrippen:  

Afstand tot de arbeidsmarkt 
Afstand tot de arbeidsmarkt wordt in dit kennisprogramma beschouwd als een fenomeen dat bepaald 
wordt door kenmerken die zijn afgeleid van het model van Wanberg (2002), waarin 
individugerelateerde factoren (human capital, social capital, belemmeringen, economische incentives 
en zoekgedrag) en werkgevers- en arbeidsgerelateerde factoren (discriminatie en vraagversterking 
arbeidsmarkt) een rol spelen. Kwetsbare groepen kennen problemen op meerdere factoren. Zie voor 
nadere toelichting de samenvatting van de Quickscan.

8
 

 
Re-integratie 
Onder re-integratie wordt in dit programma verstaan de specifieke cliëntgerichte inspanningen die tot 
doel hebben cliënten te doen (her)intreden in betaalde arbeid.9 Het gaat daarbij om alle voorwaarden, 
activiteiten, inspanningen enz. die gemeenten opleggen of plegen om mensen die onder hun 
verantwoordelijkheid vallen (zoals mensen uit de doelgroep van de Participatiewet of werkloze niet-
uitkeringsgerechtigden), aan zo regulier mogelijk, betaald werk te krijgen. 

Armoedebestrijding 
Armoede wordt opgevat als het ontbreken van financiële middelen als gevolg van een te laag 
inkomen.

10
 Hierdoor ontstaat een situatie van sociale uitsluiting waarin iemand nauwelijks uitzicht 

heeft op werk of verandering van leefsituatie.
11

 Gemeentelijke armoedevoorzieningen hebben dikwijls 
een inkomensondersteunend karakter. Andere instrumenten beogen deelname aan maatschappelijke 
activiteiten te vergroten, zoals deelname aan sport en cultuur.  
 
Schuldhulpverlening 
Van een problematische schuldsituatie is sprake wanneer redelijkerwijs is te voorzien dat een persoon 
niet zal kunnen voortgaan met het betalen van zijn schulden, of waneer hij heeft opgehouden te 
betalen (NVVK). Interventies gericht op het voorkomen, hanteerbaar maken of oplossen van 
problematische schuldsituaties lopen uiteen van preventieve maatregelen (zoals het tegengaan van 
niet-gebruik van bestaande voorzieningen) tot budgetbeheer, beschermingsbewind, een minnelijke 
schuldregeling of zelfs wettelijke schuldsanering en nazorg. 
 
Interventies 

In dit kennisprogramma valt onder interventies een breed arrangement van aanpakken, methoden, 
werkwijzen, instrumenten en samenwerkingsverbanden: kortom alle elementen die ingezet kunnen 
worden in de gemeentelijke praktijk om een bijdrage te leveren aan het behalen van de doelstelling 
zoals omschreven in een programmalijn (zie hoofdstuk 3 voor programmalijnen). De interventies die in 
dit programma onderzocht worden, zijn gericht op het bereiken van re-integratie in bij voorkeur 
regulier, betaald werk en het terugdringen van problematische schulden en armoede. De interventies 
kunnen zowel gericht zijn op de professional als op de cliënt. De definitie van interventies is daarmee 
breed. Deze brede definitie past bij de ambitie van het programma om re-integratie te bezien vanuit 
een integrale aanpak waarbij ook andere sectoren een rol spelen. 

 
Methodisch werken 
Onder het concept ‘methodisch werken’ wordt verstaan: werken volgens een plan van aanpak, dat 
gebaseerd is op een goede diagnose. De diagnose zorgt voor realiseerbare doelen, het maken van 
een plan voor passende oplossingen, het werken volgens plan voor consistentie in de uitvoering en 
het evalueren van de resultaten op basis waarvan we leren wat heeft gewerkt en wat niet heeft 
gewerkt. Daarbij is ook eenduidige en volledige registratie van groot belang. Kennisdeling is hierbij 
een essentiële component. Het zorgt ervoor dat klantmanagers over dezelfde kennis, informatie en 
instrumenten beschikken, zodat er optimale resultaten kunnen worden geboekt. Een gedeelde 

                                                      
8 TNO. Quickscan 
9
C. C. A. M. Sol en  C. A. Kok. 'Fit or Unfit' - Theorie en Praktijk van Re-integratie (Theory and Practice of Re-employment 

Services). RVO reeks no 11, Amsterdam, Universiteit van Amsterdam: RVO. 2014. Zie http://www.uva-
aias.net/uploaded_files/publications/RVO11xFinal.pdf. 
10 SCP/CBS. Armoedesignalement 2014. Den Haag, december 2014. Zie 

http://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2014/Armoedesignalement_2014. 
11 Divosa. Divosa-monitor 2010 – deel 2. Maatwerk zonder meerwerk. Sociale diensten en lokaal armoedebeleid. Utrecht, 

november 2010. Zie http://www.divosa.nl/publicaties/maatwerk-zonder-meerwerk-divosa-monitor-2010-deel-2. 

http://www.uva-aias.net/uploaded_files/publications/RVO11xFinal.pdf
http://www.uva-aias.net/uploaded_files/publications/RVO11xFinal.pdf
http://www.divosa.nl/publicaties/maatwerk-zonder-meerwerk-divosa-monitor-2010-deel-2
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werkwijze impliceert dat gegevens worden vastgelegd zodat inzichtelijk is welke stappen zijn genomen 
en waarom. Bij voorkeur worden daarbij de stappen doorlopen aan de hand van (bewezen) effectieve 
methodieken. Dit houdt in dat een professional datgene doet waarvan (wetenschappelijk) bewezen is 
dat het werkt en dat passend is bij de situatie van de cliënt en eigen praktijkinzicht. 
 
Effectiviteit 
Het programma is gericht op het laten uitvoeren van onderzoek naar effectiviteit van interventies.  
Ten aanzien van de theoretische onderbouwing van de interventie wordt onder andere verwacht dat 
de werkzame elementen (of technieken of principes) van de aanpak worden benoemd en verantwoord 
in het kader van een veranderingsmodel of interventietheorie, of gebaseerd zijn op resultaten uit 
eerder uitgevoerd (inter)nationaal onderzoek. Criteria voor effectiviteit zijn bijvoorbeeld dat de 
uitkomsten relevant zijn, veranderingen betrekking hebben op de doelgroep en het doel van de 
interventie, de grootte van het effect aangetoond kan worden en dat ook eventuele negatieve effecten 
zijn beschreven. Aan de hand van de bewijsvoering wordt eveneens bepaald hoe sterk de aanwijzing 
is voor effectiviteit. Inzicht in de kosten en kosteneffectiviteit van een interventie kunnen hierbij ook 
van groot belang zijn. We verwachten dat de indieners van voorstellen deze aspecten onderbouwen in 
het projectvoorstel, vertalen naar de onderzoeksaanpak en de resultaten hierop beschrijven in de 
afsluitende rapportage. 
 
De bredere overdraagbaarheid van de ontwikkelde kennis is een belangrijk uitgangspunt van dit 
programma. Daarom wordt van projectaanvragers verwacht dat de werkwijze die gehanteerd wordt, 
helder wordt beschreven op punten van context, inhoud, mechanisme en uitkomst (CIMO) zodat deze 
overdraagbaar is. Het begrippenkader van het reeds bestaande erkenningstraject over 
kwaliteitsverbetering van interventies, zoals dat uitgevoerd wordt door CGL, NISB, NJi, NCJ en 
Movisie over kwaliteitsverbetering van interventies, helpt bij het inzichtelijk maken van het 
ontwikkelstadium en de kwaliteit, uitvoerbaarheid en effectiviteit van interventies. 
  
Het algemene doel van het erkenningstraject voor interventies is kwaliteitsverbetering van 
interventies, zodat zichtbaar wordt wat werkt voor professionals. Door middel van dit erkenningstraject 
kunnen interventies en de beoogde evaluatiemethode aan de hand van criteria verschillende 
erkenningen krijgen. Een eerste beoordeling wordt gedaan door professionals uit de praktijk, die een 
eerste oordeel geven over de kwaliteit en uitvoerbaarheid van de interventie, waarna de interventie 
het oordeel Goed Beschreven kan krijgen (niveau 0). De erkenningscommissie kan het oordeel Goed 
Onderbouwd geven (niveau I), waarvoor naast een goede beschrijving de werkzaamheid van de 
interventie onderbouwd moet zijn met modellen, theorie of literatuur. Voor de erkenning Effectief 
(niveaus II (eerste aanwijzingen voor effectiviteit), III (goede aanwijzingen voor effectiviteit) en IV 
(sterke aanwijzingen voor effectiviteit)) moet de interventie goed onderbouwd zijn en daarnaast moet 
de effectiviteit aangetoond zijn met Nederlands onderzoek.

12
 

 
Werkzame elementen/mechanismen 
Werkzame elementen worden in dit kennisprogramma opgevat als onderdelen van een interventie die 
ervoor zorgen dat die specifieke interventie de gewenste uitwerking heeft voor de doelgroep waarop 
het onderzoek zich richt. Een goede combinatie van werkzame elementen maakt de interventie 
effectief. Zowel inhoudelijke elementen die voortkomen uit de theorie als praktische elementen die 
betrekking hebben op de uitvoering van de interventie zijn van belang.

13
 Werkzame elementen 

moeten in ieder geval gekoppeld zijn aan de gekozen doelen van de interventie, moeten aansluiten bij 
de doelgroep, moeten bijdragen aan een goede uitvoering van de interventie en moeten een 
oorzakelijk effect hebben richting het doel van de interventie. Het onderzoek dient helder te maken 
welke elementen van de interventie flexibel zijn en wat de essentiële werkzame elementen van een 
interventie zijn, op welk doel de interventie gericht is en hoe de werkzame elementen en het doel 
vastgesteld worden. Inzicht in het mechanisme achter de interventie geeft handelingsmogelijkheden 
aan de professional. 
 
Context 
Het effect van een interventie wordt mede bepaald door de context (onder andere professionaliteit) 
van de uitvoering. De context wordt hierbij gezien als de manier waarop werkprocessen zijn ingericht 
bij een gemeente, hoe de professional wordt aangestuurd en welke mogelijkheden ter beschikking 

                                                      
12

 Zie voor meer informatie over het erkenningstraject: https://www.loketgezondleven.nl/leefstijlinterventies/erkenningstraject 
13

 Bron: CGL ism NJI, NISB, NCJ, Movisie. 
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staan. Om de overdraagbaarheid van resultaten over de effectiviteit van interventies te kunnen 
vergroten, is informatie over de randvoorwaarden op het vlak waaronder die resultaten zijn bereikt van 
groot belang. Dit betekent dat in het onderzoek niet alleen de werkzame elementen maar ook de 
hiervoor genoemde elementen (inrichting van werkprocessen, aansturing van professionals en 
beschikbare middelen) worden beschreven en geëvalueerd.   
 
Passend onderzoeksdesign 
In de discussie over de wenselijkheid van de methode moet het gaan over de vraag wat men wil 
aantonen en waarom, mede in relatie tot de stand en behoefte van de kennis op het betreffende 
onderwerp in combinatie met het ontwikkelingsstadium van de interventie. Kiezen voor een methode 
passend bij het benodigd bewijs klinkt eenvoudig, maar in werkelijkheid vraagt het om een complexe 
afweging. Een afweging waarin onderzoekers zoeken naar een methode die de vraagstelling 
beantwoordt en voldoet aan de validiteitseisen waar het bewijs om vraagt, terwijl zij ook nog eens 
rekening moeten houden met projectspecifieke omstandigheden. Dit vraagt van projectleiders om in 
een subsidieaanvraag helder te onderbouwen waarom voor welke methode is gekozen en hoe dit past 
bij de eisen aan effectiviteitonderzoek. 

2.6 Uitgangspunten  

Centraal uitgangspunt binnen het programma is om helder te krijgen: “Wat werkt voor wie, wanneer en 
waarom en in welke context”  Een doel van het programma is het verkrijgen van kennis over effectieve 
methoden, instrumenten en werkwijzen en de werkzame elementen hierbij in het domein werk en 
inkomen (en waar relevant in relatie tot het bredere sociale domein

14
). Op basis van de uitkomsten 

van de onderzoeken moeten hier uitspraken over mogelijk zijn. Een ander doel van het programma is 
het overdraagbaar maken van deze kennis zodat deze toegepast kan worden in de uitvoeringspraktijk 
ter ondersteuning van het methodisch werken. Het daadwerkelijk (breder) implementeren van de 
kennis valt buiten het programma. Op basis hiervan zijn de volgende inhoudelijke en procedurele 
uitgangspunten geformuleerd, waaraan projecten binnen dit programma moeten voldoen. Hierbij wordt 
opgemerkt dat deze uitgangspunten nader zullen worden uitgewerkt in specifieke criteria per 
subsidieoproep. Deze specifieke criteria zijn dan leidend binnen die subsidieoproep.  

2.6.1 Inhoudelijke uitgangspunten 

Met betrekking tot kennisontwikkeling: 
- Binnen het programma is ruimte voor combinaties van proces- en effectevaluatie. Bij de 

effectevaluatie dient het onderzoeksdesign te voldoen aan wetenschappelijke standaarden voor 
deugdelijk effectonderzoek waarin de werkzaamheid van de interventie kan worden bewezen. In 
de aanvraag dient daarom duidelijk naar voren te komen welk niveau van sterkte van aanwijzing 
voor het effect wordt nagestreefd. Het wordt verwacht van indieners om deze aspecten te 
onderbouwen in het projectvoorstel, te vertalen naar de onderzoeksaanpak en de resultaten 
hierop beschrijven in de afsluitende rapportage. 

- Effectonderzoek dient zo te worden opgezet dat het voldoet aan de criteria van goede 
onderbouwing zoals beschreven in het erkenningstraject over kwaliteitsverbetering van 
interventies. 

- Het dient altijd helder te zijn wat het doel is van de omschreven interventie, waarbij het doel 
objectief vaststelbaar en meetbaar moet zijn. Ook dient theoretisch onderbouwd te worden 
waarom verwacht wordt dat de interventie effectief is op het behalen van het beleidsdoel. 

- Ten aanzien van de theoretische onderbouwing wordt verwacht dat de werkzame elementen van 
de aanpak worden benoemd en verantwoord, door het omschrijven van causale relaties en het 
onderliggende mechanisme.  

- In het onderzoek(svoorstel) dient niet alleen aandacht te zijn voor de werkzame elementen, maar 
ook voor de inrichting van werkprocessen, aansturing van professionals en benodigde middelen. 

 
Met betrekking tot kennisontsluiting en –implementatie: 

- Een voorwaarde is dat de kennis die ontwikkeld wordt, praktisch toepasbaar is. In het 
onderzoeksvoorstel moet daarom duidelijk zijn hoe de uitkomsten toepasbaar en 

                                                      
14

Het gaat dan om effectieve manieren om de dienstverlening aan kwetsbare burgers te vergroten door een integrale aanpak. 
Bijvoorbeeld om mensen die niet alleen problemen ondervinden op het gebied van arbeidsparticipatie maar ook op andere 
domeinen (een samenloop van bijvoorbeeld de uitkeringssituatie, gezondheidsproblemen, sociaal isolement, opvoedproblemen 
en schulden). 
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implementeerbaar zijn, waarbij structurele inbedding in de dagelijkse werkwijze mogelijk moet 
zijn. Ook moet in het onderzoeksvoorstel worden duidelijk hoe de resultaten worden verspreid. 

- De uitkomsten van de projecten dienen toepasbaar te zijn binnen deelnemende gemeenten, 
maar ook op bredere schaal.

15
  

2.6.2 Procedurele uitgangspunten 

- Het onderzoek dient te passen binnen bestaande wet- en regelgeving. 
- Zowel kortdurende als langer durende (maximaal 4 jaar) projecten kunnen deel uitmaken van het 

programma.  
- Aanvragen dienen expliciet te worden ondersteund door de gemeente(n) of arbeidsmarktregio(‘s) 

waar het onderzoek plaatsvindt om de toepasbaarheid van resultaten te vergroten. Dit blijkt onder 
andere uit een projectmanagement waarbij sprake is van samenwerking tussen praktijk en 
onderzoek. Commitment is ook nodig op bestuurs- en beleidsniveau en er moet duidelijk worden 
gemaakt op welke wijze cliënten en professionele uitvoerders bij het onderzoeksvoorstel en de 
uitvoering daarvan betrokken zijn. Bovendien moet inzichtelijk gemaakt worden op welke wijze de 
projectstructuur is ingericht en op welke wijze de projectdeelname binnen gemeenten 
vormgegeven en verankerd wordt.  

- Tot dit programma behoren de onderzoekskosten van deze vraagstukken. De uitvoeringskosten 
van te onderzoeken interventies en maatregelen behoren niet tot het programma.  

- Bij een call wordt het maximaal aan te vragen bedrag per project opgenomen. Een mogelijke eis 
voor cofinanciering kan daarbij worden gesteld; per call wordt daarop ingegaan. 

  

                                                      
15

In een call kunnen voorwaarden worden gesteld aan de wijze (en schaal) van samenwerking, en kan bijvoorbeeld worden 
gevraagd om meerdere gemeenten per voorstel te betrekken opdat de resultaten beter generaliseerbaar zijn. 
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3 Invulling van het programma  
Om te komen tot een gedegen invulling van de overkoepelende programmadoelstelling, is verkend 
welke kennis er reeds beschikbaar is en welke kennisvragen er leven binnen de sector. Deze 
verkenning bestond uit een vraagarticulatie uitgevoerd door VNG, Divosa en de G4, een Quickscan 
uitgevoerd door TNO en een expertmeeting georganiseerd door ZonMw, aangevuld met interviews 
onder stakeholders. 
 
Totstandkoming inhoudelijke prioriteiten 
Uit de beschikbare informatie die TNO heeft geraadpleegd in het kader van de Quickscan blijkt dat re-
integratie werkt, maar dat de effecten op de kans van het vinden van werk gemiddeld klein en 
heterogeen zijn. Sommige interventies zijn effectiever dan andere. Zowel de Quickscan als 
geconsulteerde experts geven aan dat er onvoldoende evidencebased kennis is over welke 
(combinatie van) componenten in welke context werkt, en ook wat dit voor de uitvoeringspraktijk 
betekent: welke handvatten levert de kennis op voor professionals zodat zij hun werk (kunnen) doen 
aan de hand van bewezen effectieve methoden. Dat betekent dat er nog veel winst te behalen is door 
niet alleen naar de effecten te kijken, maar ook naar de werkzame elementen en op wat voor wijze 
deze effectief geïmplementeerd kunnen worden. Daarnaast komt naar voren dat er weinig inzicht is in 
de langetermijneffecten, de kwaliteit en duurzaamheid van het werk dat mensen vinden en hoe dit het 
beste vormgegeven kan worden in relatie tot andere onderdelen van een re-integratietraject. 
Betrokken experts (professionals, wetenschappers, cliënten) gaven aan te hechten aan de inbedding 
van re-integratie binnen een bredere context, waarbij ook aandacht bestaat voor (sociale) participatie 
en het terugdringen van schulden en armoede. In het algemeen kwam naar voren dat het 
wetenschappelijk onderzoek naar de verschillende instrumenten, methoden of werkwijzen nog beperkt 
en versnipperd is en te weinig oog heeft voor de doorvertaling naar een concreet toepasbare aanpak 
in de uitvoering. Een nauwe aansluiting van onderzoek op de (beleids)praktijk, het lokale beleid en 
management (inrichting van processen), dient hier verandering in te brengen.  
 
Gebaseerd op de uitkomsten van de bovenbeschreven verkenning wordt het programma verder 
uitgewerkt langs vier programmalijnen. Deze lijnen komen overeen met de thema’s waar de grootste 
kennisbehoefte wordt ervaren (volgens de door VNG, Divosa en de G4 uitgevoerde vraagarticulatie): 
1. Re-integratie 
2. Integraal werken 
3. Methodisch werken 
4. Schuldhulpverlening en armoede 

3.1. Re-integratie 

Scope 
Op het terrein van re-integratie wordt de vraag ‘Wat werkt voor wie, in welke context en waarom’ 
weliswaar breed geaccepteerd als evaluatievraag, maar deze vraag wordt zelden meegenomen in 
onderzoek. De praktijk vraagt in eerste instantie om inzicht in welke mechanismen wel en welke niet 
door re-integratieprogramma’s of trajecten worden geactiveerd.

16
 Dit inzicht is er nog onvoldoende. 

Om de effectiviteit van re-integratie en de effectieve inzet van de daarvoor bestemde budgetten te 
vergroten, is meer onderzoek wenselijk. Binnen deze programmalijn wordt prioriteit gegeven aan 
effectiviteitsonderzoek van reeds bestaande interventies die worden gebruikt bij de uitvoering van re-
integratiepraktijken van gemeenten.

17
 

 
In de programmalijn re-integratie staat de vraag centraal hoe de doelgroepen het meest effectief en 
efficiënt begeleid kunnen worden naar zo regulier mogelijk, betaald werk. Onderzoek gericht op 
effectiviteit van interventies die maatschappelijke participatie stimuleren is mogelijk, als het daarbij 
gaat om participatie als opstap naar zo regulier mogelijk, betaald werk en het behoud daarvan. Bij 
onderzoek naar dit type interventies is het noodzakelijk dat de relatie tussen de te onderzoeken vorm 
van maatschappelijke participatie en het uiteindelijke doel van participatie in zo regulier mogelijk, 
betaald werk theoretisch en wetenschappelijk wordt onderbouwd, en de participatiematen objectief en 

                                                      
16

 A. Glebbeek en E. Sol. The evaluation of re-employment programmes: Between impact assessment and theory-based 

approaches. In U-C. Klehe, & E. A. J. van Hooft (Eds.), The Oxford Handbook of Job Loss and Job Search . (Oxford Handbooks 
Online). Oxford University Press. 
17

Dit betekent niet dat de gemeente (die betrokken is bij een projectaanvraag) al met de betreffende interventie werkt, maar het  
kan ook een bestaande interventie betreffen die in andere gemeenten wordt toegepast. 
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meetbaar zijn. Een voorbeeld van de operationalisatie van de mate van participatie is de 
Participatieladder

18
, mits de beoogde stap op de Participatieladder objectief en valide meetbaar is. In 

al het onderzoek in deze programmalijn naar de invulling van re-integratie is “zoveel mogelijk mensen 
in zo regulier mogelijk, betaald werk” het te behalen einddoel. Onderzoek naar (verbetering van) 
diagnostiek (verbijzondering van de probleemanalyse) behoort alleen tot deze programmalijn, indien 
dit wordt verbonden aan onderzoek naar de effectiviteit van de inzet van re-integratie-interventies, 
gegeven de gediagnosticeerde problemen.  
 
Binnen deze programmalijn bestaat beperkt ruimte voor onderzoek naar de ontwikkeling van 
effectieve interventies gericht op het vinden en behouden van betaald werk. Interventie-
ontwikkelonderzoek moet dan gericht zijn op het verbeteren van bestaande interventies en het 
onderzoek moet gebaseerd zijn op eerste aanwijzingen omtrent de effectiviteit ervan. In de 
subsidieaanvraag moet theoretisch en wetenschappelijk onderbouwd zijn waarom de beoogde 
interventie effectief kan zijn.  
 
Gemeenten worden in toenemende mate verantwoordelijk om kwetsbare groepen, waaronder mensen 
met psychische problemen, te ondersteunen bij re-integratie en participatie. Des te meer is het van 
belang dat de professionals beschikken over voldoende deskundigheid omtrent effectieve methoden 
daarbij. Dit wordt onderschreven door de OESO en de Gezondheidsraad, die aangeven dat de 
domeinen van GGZ en werk en meer met elkaar moeten worden verbonden, met meer oog voor het 
belang van participatie bij herstel

19
. Sinds circa 2 jaar bestaat er ook een stuurgroep ‘Mensenwerk; 

participatie van mensen met psychische problemen’. Deze stuurgroep wil de participatie van mensen 
met psychische aandoeningen bevorderen. Dit doet zij door goede praktijken te stimuleren, te werken 
aan een houding die uitgaat van de mogelijkheden van mensen met psychische aandoeningen en 
door knelpunten weg te nemen.

20
 

 
Er is een kennislacune wat betreft interventies ter bevordering van de arbeidsparticipatie van mensen 
met psychische klachten (in het bijzonder bij common mental disorders; veel voorkomende klachten), 
Dit geldt ook voor mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Randvoorwaarden voor 
participatie van mensen met LVB zijn wel bekend

21
, maar er is nog weinig bekend over de effectiviteit 

van interventies gericht op het vergroten van de arbeidsparticipatie en eveneens over de werkzame 
bestanddelen bij een positief effect. Dit geldt met name ook voor interventies voor mensen zonder 
werk.

22
 Deze programmalijn richt zich wat betreft kwetsbare groepen alleen op de gemeentelijke 

doelgroep, dus mensen waar de gemeente de verantwoordelijkheid draagt hen aan het werk te 
helpen. 
 
Werkgevers hebben een belangrijke rol bij de totstandkoming van meer werk voor mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt. Daarom wordt binnen deze programmalijn ook aandacht besteed aan 
kennisontwikkeling rond de effectiviteit van interventies gericht op de vraagkant van re-integratie. 
Daarmee worden interventies bedoeld die een gemeente kan inzetten om werkgevers te prikkelen 
voor of te ondersteunen bij het creëren van meer plekken voor mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt (uit de gemeentelijke doelgroep). Een vraag die hierbij aansluit is in welke mate 
herverdeling van het werkaanbod, gericht op het creëren van specifieke functies, effectief is om meer 
duurzame werkplekken beschikbaar te krijgen voor de gemeentelijke doelgroep bij reguliere 
werkgevers (job carving/job creation). Daarnaast zijn er vragen over hoe de effectiviteit van het 
inzetten van speciale banen of sociale werkgelegenheid vergroot kan worden bij reguliere werkgevers, 
waarbij de aandacht uitgaat naar de wijze waarop beschut werk het beste kan worden vormgegeven. 
Interventies ter voorkoming of bestrijding van discriminatie en stigmatisering van mensen met een 
grote afstand tot de arbeidsmarkt met als beoogd effect dat er daardoor meer duurzame werkplekken 
voor deze doelgroepen ontstaan of blijven bestaan behoren ook tot deze programmalijn. Het doel is 
meer zicht te krijgen op de effectiviteit van interventies bij het creëren van werk voor mensen aan de 
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 20100219 Meetlat van participatie, VNG 
19

 Brief aan Tweede Kamer, 1 december, kenmerk: 20142014-0000172827 
20

Deze stuurgroep staat onder voorzitterschap van de staatssecretaris van SZW en de staatssecretaris van VWS. In de 
stuurgroep hebben verder zitting: VNG, LP-GGZ, UWV, GGZ-NL, VNO-NCW/MKB, VvV en enkele hoogleraren. De stuurgroep 
wil de participatie van mensen met psychische aandoeningen bevorderen, zo mogelijk in een reguliere baan, als dat (nog) niet 
mogelijk is in een vorm van maatschappelijke participatie. 
21

 J. van Rijssen, M. Stoutjesdijk. Arbeidsparticipatie van jongeren met een licht verstandelijke beperking is hard werken. UWV 
Kennisverslag maart 2014. Zie http://www.uwv.nl/overuwv/Images/UKV_1_2014.pdf. 
22

APE (2015). Werken met psychische klachten – op zoek naar ‘good practices’. Januari 2015 (geraadpleegd op 01-09-2015 via 
http://www.ape.nl/nl/projecten/default.asp?nID=213). 
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onderkant van de arbeidsmarkt. Interventies gericht op de werkgeversbenadering, het aanbieden van 
passende banen en functies en het inschakelen van sociale ondernemingen behoren hiertoe. 
 
Aandachtspunten 
Specifieke aandacht wordt in deze programmalijn gevraagd voor: 
- Uitbreiding van de reeds bestaande kennis over effectiviteit van interventies en hun werkzame 

elementen gericht op het individu, waarbij nadrukkelijk wordt voortgebouwd op reeds beschikbare 
kennis. 

- Onderzoek naar duurzame re-integratie; welke interventies dragen bij aan het verkrijgen en 
behouden van betaald werk en wat zijn de werkzame elementen daarbij? Welke aanpak past het 
beste bij een specifieke beperking of belemmering?  

- Aandacht voor kwetsbare groepen met grote afstand tot de arbeidsmarkt, waaronder mensen met 
psychische aandoeningen en mensen met een licht verstandelijke beperking. 

- Onderzoek naar (het verbeteren van de) diagnostiek (verbijzondering van de probleemanalyse), 
met daaraan gekoppeld de vraag welke interventies effectief ingezet worden gegeven de ervaren 
problemen. De focus ligt hier op inzicht krijgen in de effectieve inzet van een diagnose instrument 
in combinatie met een passende interventie/aanpak gericht op effectiviteitsverhoging van 
duurzame re-integratie.  

- Ontsluiting van kennis gericht op de effectiviteit van interventies gericht op het creëren van 
duurzaam werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit betekent dat interventies 
gericht op de vraagkant van re-integratie in ogenschouw worden genomen. 

 
Doelgroep van de interventies in deze programmalijn 
Tot de doelgroepen van de interventies in deze programmalijn behoren alle mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt die onder de re-integratieverantwoordelijkheid van gemeenten vallen of waarvan 
aannemelijk is dat zij daar op korte termijn onder gaan vallen. Het gaat hierbij om de doelgroep van de 
Participatiewet (i.c. langdurig werklozen en mensen met een arbeidsbeperking), werkloze jongeren, 
werkloze niet-uitkeringsgerechtigden en kwetsbare burgers, waaronder mensen met multiproblematiek 
en/of psychische aandoeningen. 
 

Doelstelling programmalijn 
Het vergroten en bundelen van kennis over effectiviteit en implementatievoorwaarden van re-
integratie(-instrumenten) in de gemeentelijke uitvoeringpraktijk. Deze instrumenten kunnen gericht zijn 
op werkzoekenden en op werkgevers (voor zover dit gemeentelijk beleid betreft) die tot doel hebben 
werkzoekenden toe te leiden naar zo regulier mogelijk, betaald werk en het behoud daarvan. 

3.2 Integraal werken   

Scope 
In het eerste hoofdstuk is al benadrukt dat het de ambitie is om het domein werk en inkomen te 
verbinden met andere domeinen, waaronder in ieder geval het domein zorg en welzijn. De 
decentralisaties (Participatiewet, Jeugdwet en Wmo) vereenvoudigen het voor gemeenten om taken 
integraal uit te voeren. Zeker voor kwetsbare burgers geldt dat ze vaak problemen op meerdere 
domeinen hebben, met als gevolg dat de dienstverlening het beste ook hierop aan kan sluiten. Het 
gaat dan bijvoorbeeld om mensen die niet alleen problemen ondervinden op het gebied van 
arbeidsparticipatie, maar ook op andere domeinen (een samenloop van bijvoorbeeld de 
uitkeringssituatie, gezondheidsproblemen, sociaal isolement, opvoedproblemen en/of schulden). De 
programmalijn ‘integraal werken’ richt zich op de manier waarop interventies uit beide domeinen 
integraal worden ingezet, waarbij wordt samengewerkt tussen domeinen binnen de gemeente en 
tussen de gemeenten en haar samenwerkingspartners in de gemeente en/of arbeidsmarktregio, ter 
ondersteuning van mensen met meervoudige problemen (op de domeinen werk en inkomen en zorg 
en welzijn). Deze ondersteuning is gericht op zelfredzaamheid van de inwoners van gemeenten, 
bijvoorbeeld door het vinden van betaald werk en/of het verminderen van problematische schulden en 
armoede. Deze factoren hangen immers in sterke mate samen met bijvoorbeeld slechte (ervaren) 
gezondheid en zorgbehoefte.

23
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De programmalijn ‘integraal werken’ heeft ook betrekking op vragen over de verbinding met (de 
verschillende vormen van samenwerking in) sociale wijkteams. Deze programmalijn realiseert een 
zichtbare verbinding tussen het sociale domein en het domein van werk en inkomen. Dit betekent dat 
binnen het programma aandacht is voor onderzoeken naar instrumenten/werkwijzen/methoden die de 
verbinding leggen tussen participatie en welzijn/zorg (met het oog op aan het werk helpen en houden 
van mensen).  
 
Tot deze programmalijn behoren ook vraagstukken over de relatie tussen beschut werk en 
dagbesteding en hoe gemeenten de eigen kracht en zelfregie van klanten kunnen stimuleren, het 
zelfvertrouwen kunnen vergroten, de motivatie kunnen versterken en op een actieve betrokkenheid 
van klanten kunnen sturen om bijvoorbeeld op deze wijze de afstand tot de arbeidsmarkt en regulier, 
betaald werk te verkleinen. 
 
De verbinding tussen het domein van werk en inkomen en het domein zorg en welzijn dient ook 
geborgd te worden in via het onderzoek vast te stellen uitkomstmaten voor effectiviteit. In deze 
uitkomstmaten worden meerdere dimensies te beschreven, waaronder in ieder geval de vergroting 
van handelingsopties of mogelijkheden tot participatie in of op weg naar zo regulier mogelijk, betaald 
werk en in alle gevallen via objectief vaststelbare valide uitkomstmaten. 
 
In deze programmalijn wordt gekeken naar de bredere context van re-integratie. Dit betreft zowel de 
bredere context op het vlak van de gemeentelijke uitvoering (domeinoverstijgend werken) als ook de 
bredere context van het naar werk geleiden van het individu. Verder bestaat er aandacht voor 
onderzoek naar de effectiviteit van de inrichting van processen die integraal werken ondersteunen op 
het bereiken van de participatiedoelstellingen. Binnen deze programmalijn is onderzoek mogelijk naar 
interventies die een verbinding leggen tussen participatie en welzijn/zorg, met daarbij als 
onderzoeksdoel het vaststellen van de effectiviteit van deze interventies voor de maatschappelijke 
participatie van mensen (mits objectief meetbaar), (financiële) zelfredzaamheid en/of de re-integratie 
naar een zo regulier mogelijke betaalde baan. De onderliggende vraag is hoe de verschillende 
interventies beter op elkaar afgestemd kunnen worden om zo betere resultaten te bereiken op elk van 
de verschillende (domein)doelstellingen. In de box hieronder wordt dit aan de hand van een voorbeeld 
geïllustreerd. 
 
Aangezien het hier gaat om domeinoverschrijdende vraagstukken zal nadrukkelijk gekeken worden 
naar de vraag hoe de bestaande kennis uit het domein van zorg en welzijn, en met name die over 
(arbeids-)participatie en integraal werk bij deze programmalijn betrokken kan worden. Hiertoe zal 
worden samengewerkt met het ministerie van VWS en de kennisinstellingen die op dit domein actief 
zijn.  

 
Doelgroep 
Tot de doelgroep behoren mensen die vallen onder de verantwoordelijkheid van gemeenten, waarbij 
aandacht uitgaat naar kwetsbare groepen, Hieronder vallen mensen met multiproblematiek op het 
domein van werk en inkomen en/of zorg en welzijn. 
 
Doelstelling programmalijn 
Het vergroten en bundelen van kennis over instrumenten of effectieve samenwerking tussen 
verschillende partners rondom werk, inkomen, zorg, gezondheid en maatschappelijke participatie, met 

Box 2 | Ter illustratie hoe een integrale aanpak een vicieuze cirkel kan doorbreken 
Helena is een jonge moeder met twee kinderen. Zij is na omzwervingen bij haar broer komen 
wonen. Een drugsdealer waar haar kinderen niet veilig bij zijn. Jeugdzorg dringt aan op 
verhuizing, anders zullen de kinderen worden overgeplaatst naar een pleeggezin. Helena wil 
wel verhuizen, maar komt vooralsnog niet snel in aanmerking voor een huurwoning. Om haar 
kinderen te beschermen blijft ze thuis, zonder werk, zonder toekomstperspectief. De 
casusmanager van de gemeente komt te hulp door op alle fronten Helena bij te staan. Zij gaat 
in overleg met Jeugdzorg en regelt een woning waar Helena terecht kan. Tevens helpt zij 
Helena aan werk via de sociale werkvoorziening. Helena komt tot rust, kan haar kinderen een 
veilig huis bieden en heeft de drive om haar werkzaamheden uit te bouwen naar regulier werk.  
Bron: Casusboekje sociale wijkteams, Transitie commissie sociaaldomein (11/09/2015)  
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als doel om meer mensen effectief en efficiënt te begeleiden naar zo regulier mogelijk, betaald werk of 
de maatschappelijke participatie te stimuleren als tussenstap op weg naar zo regulier mogelijk, 
betaald werk, binnen de context van de gemeentelijke uitvoeringstaken op dit terrein.  

3.3 Programmalijn methodisch werken 

Scope 
Het vakmanschap van professionals op het terrein van werk en inkomen is cruciaal bij het bevorderen 
van de effectiviteit van gemeentelijke re-integratietrajecten en –programma’s. Hierbij ontwikkelen en 
gebruiken professionals kennis in hun handelen. Kennis over welke instrumenten, methoden en 
werkwijzen op welk moment effectief zijn, voor wie en waarom en de wijze waarop deze moeten 
worden toegepast, vormt de basis van het professionele fundament. Algemeen kan gesteld worden 
dat er een grote variëteit bestaat van interventies die worden ingezet in de uitvoeringspraktijk van 
gemeenten en/of de wijze waarop deze gebruikt worden. Bovengenoemde interventies  zijn maar 
zelden (wetenschappelijk) geëvalueerd. Daardoor is niet alleen beperkt inzicht in de effectiviteit, maar 
ook in welke mechanismen aan een positief effect ten grondslag liggen. Het is van belang dat deze 
effectieve bestanddelen goed worden beschreven aan de hand van concepten die wetenschappelijk 
zijn onderbouwd.  
 
Binnen dit programma wordt aandacht besteed aan het verkrijgen van inzicht in hoe het methodisch 
werken van professionals kan worden vergroot en de wijze waarop bepaalde (bewezen effectieve) 
vaardigheden ter ondersteuning van een interventie kunnen worden geïncorporeerd in het handelen 
van professionals. In het methodisch werken is een onderscheid te maken tussen de handelwijze van 
een (individuele) professional en de context waarbinnen die handeling plaatsvindt. Aspecten zoals 
manier van leidinggeven, inrichting van werkprocessen en systemen en verantwoording, spelen een 
rol in de uitvoering van een effectieve methodische werkwijze. Gemeenten verschillen in de inrichting 
van werkprocessen.

24
 Er is bijvoorbeeld een grote variatie in caseload van professionals. Ook is er 

variatie in op welke doelgroepen wordt ingezet, in het aantal overdrachtsmomenten, etc. Ook 
bestuurlijke keuzes, bv. op basis van gelimiteerd budget, hebben invloed op de beoogde effectiviteit. 
Ook is meer inzicht wenselijk in de verschillende fases die gemeenten onderscheiden in het 
werkproces, zoals diagnose/intake, traject verkleining afstand arbeidsmarkt, matching en het vinden 
van een baan en de impact van die inrichting en van de bijbehorende organisatie en werkprocessen 
op de effectiviteit van aangeboden interventies. Het is daarbij van belang om oog te hebben voor de 
(onderliggende) samenhang in de keuzes en interventies in een gemeentelijke aanpak.  
 
Binnen deze programmalijn bestaat aandacht voor de kennis, vaardigheden en een bepaalde attitude 
van professionals die nodig zijn op het terrein van werk en inkomen. Ook in andere sectoren wordt 
evidence-based werken en toepassen van kennis uit onderzoek gestimuleerd. De opgedane kennis en 
ervaringen dienen te worden meegenomen in onderzoek dat wordt uitgevoerd in deze programmalijn. 
 
Aandachtspunten 
Een aanpak wordt verondersteld alleen effectief te kunnen zijn als verschillende lagen van de 
gemeentelijke organisatie betrokken zijn en als er een totaalaanpak wordt ontwikkeld en uitgevoerd. 
Een lerende professional is van belang, maar ook een lerende organisatie. Het beter begrijpen van 
verander-/leerprocessen in de uitvoering is daarom van belang. Wat is een effectieve totaalaanpak in 
de praktijk van re-integratie? Wat zijn belemmerende en bevorderende factoren op het niveau van de 
organisatie? Welke data kunnen ondersteunend zijn voor zowel de manager als de klantmanager om 
een lerende organisatie te zijn? Binnen deze programmalijn wordt aandacht besteed aan de vragen: 

- Welke wijze van implementatie van de in dit domein relevante kennis is effectief ten behoeven 
van de professionalisering van klantmanagers? 

- Welke in de klantmanager gelegen kenmerken maken dat een interventie gericht op 
professionalisering effectief is (bijvoorbeeld motivatie, opleiding of werkervaring)? 

- Onder welke organisatorische randvoorwaarden komt professionalisering van klantmanagers 
het beste tot stand?

25
 

 

                                                      
24

 Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, jaarverslag 2014. Zie http://www.inspectieszw.nl/Images/Jaarverslag-Inspectie-
SZW-2014_tcm335-365553.pdf. 
25

A. M. Hazelzet en W. van der Torre. Professionalisering van klantmanagers in het sociale domein. Gewoon… je werk goed 
willen doen?! TNO discussienotitie, juli 2015, zie http://www.sociaalweb.nl/bolt/files/2015-
08/hazelzet_2015_professionalisering.pdf.  

http://www.sociaalweb.nl/bolt/files/2015-08/hazelzet_2015_professionalisering.pdf
http://www.sociaalweb.nl/bolt/files/2015-08/hazelzet_2015_professionalisering.pdf
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De implementatie van de projectresultaten gericht op methodisch werken, zullen (indien van 
toepassing) worden opgenomen/ingebed in de al lopende activiteiten die door Divosa, VNG, SBCM en 
BvK worden ontplooid rond het thema vakmanschap en professionalisering. 
 
Doelgroep van de programmalijn 
Diverse lagen binnen de uitvoeringsorganisaties van gemeentelijke (sociale) diensten (waaronder 
klantmanagers, maar ook managementniveau) en/of samenwerkende partijen (bijvoorbeeld de SW-
organisaties en re-integratiebedrijven). 
 
Doelstelling programmalijn 
Het vergroten en bundelen van kennis over effectieve technieken en methoden om het effectief 
handelen van de professional te versterken, door middel van het bevorderen van de ontwikkeling en 
het gebruik van (effectief bewezen) kennis binnen de context van de gemeentelijke organisatie gericht 
op de re-integratie van klanten. 

3.4 Schuldhulpverlening en armoedebestrijding 

Scope 

Armoede wordt opgevat als het ontbreken van financiële middelen als gevolg van een te laag 
inkomen.

26
 Hierdoor kan een situatie ontstaan van sociale uitsluiting waarin iemand nauwelijks uitzicht 

heeft op verandering van leefsituatie.
27

 Gemeentelijke voorzieningen hebben dikwijls een 
inkomensondersteunend karakter. Andere instrumenten beogen deelname aan maatschappelijke 
activiteiten te vergroten, waaronder deelname aan sport en cultuur, het wegnemen van 
belemmeringen hiervoor en het bevorderen van het gebruik van bestaande voorzieningen. Ook zijn er 
voorzieningen voor schuldhulpverlening. Schuldhulpverlening is bedoeld voor huishoudens die te 
maken hebben met problematische schulden. Problematische schulden zijn schulden die je - gegeven 
je afloscapaciteit - niet binnen 36 maanden kunt aflossen.

28
 Het is bekend dat problematische 

schulden stress opleveren en dat in arme huishoudens vaak andere problemen spelen, zoals een 
slechte gezondheid, psychische problemen of criminaliteit. Dit zijn allemaal factoren die een 
succesvolle uitstroom naar werk in de weg kunnen staan.

29
 Een extra complicerende factor in de re-

integratie naar werk is dat schuldenaren – in het geval van beslaglegging op het loon - minder 
aantrekkelijk kunnen zijn voor werkgevers. Daarnaast is er een verhoogd risico op verzuim en 
verminderde productiviteit van werknemers die te maken hebben met schuldenproblematiek. 
 
Er zijn vele interventies gericht op schuldhulpverlening en armoedebestrijding ontwikkeld en in 
gebruik, maar het bewijs van effectiviteit ontbreekt grotendeels. Interventies binnen de 
schuldhulpverlening vallen uiteen in een aantal categorieën, variërend in intensiteit. Preventie en 
vroegsignalering zijn relatief lichte interventies.

30
 ‘Zwaardere’ interventies betreffen budgetbeheer 

(waarbij het geld beheerd wordt door een schuldhulpverlenende instantie), schuldbemiddeling (waarbij 
de schuldhulpverlener afspraken maakt met de schuldeisers en de schuldenaar maandelijks geld opzij 
zet), minnelijke schuldsanering (waarbij de gemeentelijke kredietbank een saneringskrediet verstrekt 
aan de schuldenaar, en schuldeisers genoegen nemen met een percentage van de openstaande 
schuld) en wettelijke schuldsanering (wanneer een minnelijke schuldsaneringsregeling niet kan 
worden getroffen) – in dit geval kan een beroep worden gedaan op sanering via de Wet 
Schuldsanering Natuurlijke Personen. 
 
Schuldhulpverlening en armoedebestrijding kunnen effectief zijn, maar hoe precies en bij wie is nog 
niet duidelijk. Om de effectiviteit van interventies gericht op het terugdringen van problematische 
schulden, schuldhulpverlening en armoedebestrijding te vergroten, is meer onderzoek naar effectiviteit 
nodig. 
 

                                                      
26

 SCP/CBS. Armoedesignalement 2014 
27

 Divosa. Divosa-monitor 2010 – deel 2. Maatwerk zonder meerwerk. Sociale diensten en lokaal armoedebeleid 
28

 Panteia. Huishoudens in de rode cijfers 2012. Omvang en achtergronden van schuldenproblematiek bij huishoudens. Januari 
2013 (geraadpleegd op 25-09-2015 via http://www.panteia.nl/Expertise/Werk-en-Inkomen/Nieuwsoverzicht-Werk-en-
Inkomen/Schuldenproblematiek%20groeit#.VhuFWensnyM). 
29

 H. Houwing en M. Guiaux. Schuldenproblatiek onder uitkeringsgerechtigden. UWV kennisverslag, april 2015. Zie 
http://www.uwv.nl/overuwv/Images/20150414%20UKV-2015-1.pdf. 
30

 Bijvoorbeeld de Amsterdamse Vroeg Erop Af-methode waarbij instanties betalingsachterstanden van hun klanten vroegtijdig 
doorgeven aan het schuldhulpverleningsbureau. 

http://www.panteia.nl/Expertise/Werk-en-Inkomen/Nieuwsoverzicht-Werk-en-Inkomen/Schuldenproblematiek%20groeit#.VhuFWensnyM
http://www.panteia.nl/Expertise/Werk-en-Inkomen/Nieuwsoverzicht-Werk-en-Inkomen/Schuldenproblematiek%20groeit#.VhuFWensnyM
http://www.uwv.nl/overuwv/Images/20150414%20UKV-2015-1.pdf
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In deze programmalijn past onderzoek naar interventies die gericht zijn op schuldhulpverlening en 
armoedebestrijding en de effectiviteit van deze interventies op het voorkomen of oplossen van 
problematische schuldsituaties en armoede(problematiek). Waarbij dient te worden opgemerkt dat 
schuldenproblematiek en armoede ook twee deels losstaande fenomenen kunnen zijn. Een gedeelte 
van de Nederlandse huishoudens die onder de armoedegrens leeft, maakt schulden. Er zijn echter 
ook huishoudens die niet in armoede leven, maar die wel schulden maken. Het ontbreekt nog aan 
evidencebased interventies voor de professional om cliënten op een passende wijze te 
ondersteunen.

31
 Het gaat hierbij om de wijze waarop gemeenten effectief kunnen interveniëren in het 

geval van (dreigende) schulden en armoede, wat hierin werkzame elementen zijn en welke 
determinanten beïnvloed kunnen worden.  
 
Bij de schuldhulpverlening is sinds de jaren ’90 een verschuiving gaande van voornamelijk technische 
hulp, welke bestond uit afspraken tot op welke hoogte en op welke termijn de schuld kon worden 
afgelost en welk bedrag daarvoor maandelijks kon worden benut, naar de gedragscomponent van 
schuldhulpverlening. Vragen die hierbij spelen zijn hoe iemand het beste de situatie te boven kan 
komen en welke beïnvloedbare determinanten, zoals attitude, vaardigheden en motivatie, hierbij een 
rol spelen. Recente ontwikkelingen geven een indicatie dat het inzetten op (duurzame) 
gedragsverandering kan helpen bij het voorkomen en bestrijden van schulden en armoede.

32
 Het 

ontbreekt nog aan onderzoeken die de effectiviteit van dergelijke interventies laten zien.  
 
Aandachtspunten 
In deze programmalijn staat de vraag centraal hoe professionals effectief kunnen interveniëren in het 
geval van armoede- en schuldenproblematiek. Inzicht in de effectiviteit van interventies gericht op 
schuldhulpverlening en armoedebestrijding draagt hieraan bij. Vanuit de inhoudelijke verkenning en 
vraagarticulatie komen de volgende behoeften naar voren: 

- onderzoek naar de effectiviteit van bestaande interventies gericht op schuldhulpverlening 
en/of armoedebestrijding en het voorkomen van problematische schulden en 
armoedeproblematiek; 

- onderzoek naar welke elementen van bestaande effectieve interventies werkzaam zijn, bij wie 
deze werkzaam zijn en op welke determinanten deze invloed hebben;. 

- onderzoek naar de effectiviteit van bestaande interventies gericht op duurzame 
gedragsverandering ten behoeve van het voorkomen van problematische schulden, 
schuldhulpverlening en/of armoedebestrijding. 

- onderzoek naar de effectiviteit van bestaande interventies gericht op schuldhulpverlening 
en/of armoedebestrijding op de re-integreerbaarheid van klanten. 

 
Doelgroepen van de programmalijn 
Tot de doelgroepen van de interventies in deze programmalijn behoren mensen die een risico lopen 
op problematische schulden en mensen die leven in armoede en/of gebruik maken van 
schuldhulpverlening, waaronder laagopgeleiden, mensen met een licht verstandelijke beperking en/of 
psychische problematiek, uitkeringsgerechtigden, ZZP’ers, eenoudergezinnen en jongeren. 
 
Doelstelling programmalijn 
Het vergroten en bundelen van kennis over effectiviteit en implementatie van interventies gericht op 
schuldhulpverlening en armoedebestrijding, om daarmee inzicht te krijgen in de effectiviteit van deze 
voorzieningen in het tegengaan van armoede- en schuldproblematiek en, waar relevant, op de re-
integreerbaarheid van klanten. 

3.5 Kennisinfrastructuur 

Om de professionalisering van de gemeentelijke uitvoeringspraktijk op het gebied van werk en 
inkomen structureel vorm te geven en te borgen, is een landelijke maar ook lokale kennisinfrastructuur 
van belang. Bestaande (en nieuwe) structuren vormen belangrijke pijlers voor een structurele 
verankering van de kennisinfrastructuur, bijvoorbeeld via het netwerk van Divosa, KWI of VNG. Er 
wordt met de programmapartners tijdens de looptijd van het onderzoeksprogramma ingezet op 
gezamenlijke kennisontwikkeling, effectieve implementatie en verspreiding van projectresultaten. Een 

                                                      
31

 N. Jungmann en R. van Geuns. Kennisgestuurd methodisch handelen is sleutel voor effectiviteit en efficiency. Sociaal bestek, 
3 (2012), pp. 17-19. 
32

 Jungmann, 2012: Nieuwe aanpak schuldhulp: niet iedereen hoeft meer schuldenvrij. Zie 
http://www.socialevraagstukken.nl/site/2012/05/01/nieuwe-aanpak-schuldhulp-niet-iedereen-hoeft-meer-schuldenvrij/. 
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mogelijkheid is lokaal een structuur in te richten, die ook na looptijd van het programma 
kennisontwikkeling en verspreiding binnen de gemeentelijke uitvoeringspraktijk stimuleert en 
ondersteunt. De lokale kennisinfrastructuren dienen dan ook landelijk verbonden te worden. Een vorm 
die hieraan kan beantwoorden is het versterken van de bestaande Academische Werkplaatsen en/of 
de Wmo-werkplaatsen met een programmalijn werk en inkomen, of het laten uitvoeren van onderzoek 
in regionale consortia waarin onderzoekers, beleid, praktijk en cliënten samenwerken.  
 
Het programma zal aansluiten op de trajecten die lopen met betrekking tot versterking van 
vakmanschap, het beschikbaar stellen van kennis en interventies en waar mogelijk certificering. Deze 
trajecten maken geen onderdeel uit van het programma, wel leidt het programma tot kennis die 
bijdraagt aan deze trajecten. 
 
Bij aanvang van het programma wordt gestreefd naar het creëren van een minimale dataset van 
variabelen die als kernvariabelen in de onderzoeken dienen te worden meegenomen. Hiermee wordt 
de vergelijkbaarheid van en tussen de projecten vergroot en wordt het mogelijk om bij de evaluatie 
van het programma in te gaan op de (potentiële) maatschappelijke impact van het programma (de 
evaluatie wordt verder besproken in hoofdstuk 4. 

3.6 Programmalijnoverstijgend budget 

Naast de budgetten gereserveerd voor bovenstaande programmalijnen is er budget gereserveerd voor 
kennisontwikkeling rond actuele (beleids)vragen die wetenschappelijk onderzoek behoeven. De 
procedure voor de aanwending van dit budget wordt toegelicht in hoofdstuk 4. 
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4 Organisatie van het programma  

4.1 Governance 

Het programma kent een brede governance structuur, gericht op het borgen van de betrokkenheid van 
de sector. Het opdrachtgeverschap van het programma is belegd bij een Stuurgroep ingericht door het 
ministerie van SZW. De Stuurgroep bestaat uit DG SZW (voorzitter), DG VWS, RvB lid UWV, (de 
voorzitter van) Divosa en een vertegenwoordiger van de VNG. Het ministerie van SZW is – onder 
verwijzing naar de bepaling in artikel 3, derde lid van de Wet op de organisatie ZorgOnderzoek 
Nederland – formeel de derde verzoeker van werkzaamheden die ZonMw uitvoert op grond van diens 
wettelijke taak voor dit programma. In dit kader heeft het Ministerie van SZW naast het 
opdrachtgeverschap van de stuurgroep een eigenstandige taak ten aanzien van de uitvoering door 
ZonMw. 
 
De Stuurgroep: 

- stelt de uitgangspunten en kaders van het programma vast; 
- draagt zorg voor de gezamenlijke prioriteitsstelling inclusief inhoudelijke richting van het 

programma en draagt bij aan de borging van de resultaten; 
- stelt de uitgangspunten van de calls vast en verzoekt de programmacommissie om op basis 

daarvan de call te ontwikkelen; 
- stelt inhoudelijke kaders vast, gericht op de aanwending van het programmalijnoverstijgend ad 

hoc budget en verzoekt de programmacommissie dit te effectueren; 
- ziet toe op de algehele voortgang van het kennisprogramma en stuurt waar mogelijk bij. 

De Stuurgroep komt minimaal twee keer per jaar bijeen. Het ministerie van SZW voert het secretariaat 
van de Stuurgroep.  
 
De Stuurgroep stelt een Adviesraad in. In deze Adviesraad hebben vertegenwoordigers van de 
betrokken organisaties (ministerie van SZW, Divosa, VNG, UWV en het ministerie van VWS), de 
Landelijke Cliëntenraad (LCR), Cedris, en de voorzitter van het Kennisplatform Werk&Inkomen (KWI) 
zitting. Daarnaast zijn er twee plekken gereserveerd voor individuele gemeenten en één voor een 
aanvullende wetenschapper. De Adviesraad adviseert binnen de door de Stuurgroep gestelde 
uitgangspunten en kaders en middels concrete voorstellen, de Stuurgroep omtrent de inhoudelijke 
richting van het programma en de kaders van de programmacalls. Tevens adviseert de Adviesraad de 
Stuurgroep aangaande de aanwending van het programmalijnoverstijgend budget, gericht op actuele 
(beleids)vragen. De Adviesraad heeft een actieve rol in het creëren van draagvlak voor het 
programma en de borging van resultaten, binnen het kader van hun eigen 
organisatieverantwoordelijkheid. Een belangrijk onderdeel hiervan is het betrekken van gemeenten 
(op het niveau van bestuur, beleid en uitvoering), onderwijs en wetenschap. De Adviesraad kan 
advies inwinnen bij vertegenwoordigers van andere organisaties, bijvoorbeeld bij beroepsverenigingen 
zoals de BvK en de NVVK, bij de SW-sector (o.a SBCM), bij individuele gemeenten, en/of bij experts 
door deze bijvoorbeeld uit te nodigen voor vergaderingen. De Adviesraad komt twee- tot viermaal per 
jaar bijeen. ZonMw voert het secretariaat van de Adviesraad. 
 
ZonMw stelt een onafhankelijke programmacommissie in. Benoeming van de leden geschiedt op 
persoonlijke titel, op basis van specifieke deskundigheid. Aan de vergaderingen van de commissie 
nemen vertegenwoordigers van het ministerie van SZW, VWS, Divosa, VNG en UWV deel als 
waarnemers. Waar relevant kunnen ook andere stakeholders of relevante organisaties voor 
vergaderingen worden uitgenodigd.  
 
De opdracht aan de programmacommissie is om, binnen door de stuurgroep gegeven inhoudelijke 
kaders en prioriteitsstelling en het taakverzoek van het ministerie van SZW, het bestuur van ZonmW 
te adviseren over: 
- de nadere invulling van specifieke calls en trajecten; 
- de beoordeling en prioritering van ingediende onderzoeksprojectaanvragen, waarbij de commissie 

een doelmatige en transparante procedure hanteert voor de beoordeling van zowel de 
wetenschappelijke kwaliteit als de maatschappelijke relevantie; 

- de voortgang van het programma en de samenhang tussen de afzonderlijke programmalijnen; 
- de communicatie over en implementatie van de project- en programmalijnresultaten; 
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- de evaluatie van het programma, zowel gedurende de looptijd als na afloop. Deze evaluatie heeft 
betrekking op de inhoud, de werkwijze en procedures en de resultaten en financiën van het 
programma. 

 
ZonMw hecht eraan dat de besluitvorming binnen de commissie objectief verloopt en dat de 
uitgevoerde beoordelingsprocedures door de programmacommissie transparant en zorgvuldig zijn (zie 
§ 4.7) Voorwaarde voor objectiviteit en transparantie is het voorkomen van belangenverstrengeling en 
zelfs de schijn daarvan. Daartoe hanteert ZonMw een gedragscode: de Code 
Belangenverstrengeling.

33
 Het is de verantwoordelijkheid van het ZonMw-bureau om de code op een 

goede manier toe te passen.  

4.2 Uniforme programmaprocedures 

ZonMw volgt zoveel mogelijk standaard procedures voor alle programma’s.
34

 Elke subsidieaanvraag 
wordt op relevantie en kwaliteit beoordeeld. De standaard ZonMw-beoordelingscriteria zijn hierbij van 
toepassing. Eventuele specificaties of aanvullingen daarop worden tijdig (in de betreffende call) aan 
potentiële indieners kenbaar gemaakt. Aanvragen moeten vallen binnen de kaders van het 
programma, voldoen aan de programmaprioriteiten en daarnaast voldoen aan wat is vastgesteld in de 
desbetreffende call. De programmacommissie beoordeelt de relevantie van de aanvragen. Ook 
beoordeelt zij of een aanvraag past binnen de algemene doelstellingen en de grenzen van programma 
en binnen de voorwaarden, doelstellingen,prioriteiten en specificaties gesteld in de call. Externe 
referenten kunnen  gevraagd worden de kwaliteit van voorstellen te beoordelen. Betrokkenheid van 
het veld en de onderbouwing van de implementeerbaarheid zijn criteria die zwaar wegen in het 
beoordelen van projectaanvragen. Van deze algemene lijn kan worden afgeweken, de tekst van de 
desbetreffende oproep is leidend. 
 
ZonMw beoogt een goede spreiding van projecten over de verschillende prioriteiten, binnen het kader 
van de begroting per programmalijn. De relevantiebeoordeling wordt mede daarop gebaseerd. Het 
bestuur van ZonMw neemt een besluit op basis van de adviezen over relevantie en de kwaliteit van de 
commissie. Subsidieaanvragen kunnen worden gehonoreerd als relevantie en kwaliteit ten minste 
voldoende zijn. Bij concurrerende aanvragen vindt prioritering plaats aan de hand van een 
prioriteringsmatrix (Bijlage 4). Als er meer aanvragen over hetzelfde onderwerp zijn ingediend, kan het 
zijn dat alleen honorering van de hoogst scorende aanvraag plaatsvindt om ook andere onderwerpen 
te kunnen invullen. Voor aanvragen die wel zeer relevant zijn, maar matig van kwaliteit zijn 
beoordeeld, kan de commissie besluiten om de aanvrager de mogelijkheid te bieden de aanvraag te 
verbeteren. Van deze algemene lijn kan worden afgeweken, de tekst van de desbetreffende oproep is 
leidend. 
 
Het kader van de opdracht zal ertoe leiden dat er ook programmaspecifieke criteria gesteld worden. 
Te denken valt aan de volgende criteria: 
- Aspecten van integraliteit: activiteiten vinden nog te vaak versnipperd, kleinschalig en ad hoc 

plaats. Voor echte impact is er meer focus en verbinding tussen onderdelen nodig. 
- Kwetsbare groepen: kenmerkend is dat het beleid en beleidsactiviteiten vaak niet de groepen 

bereiken die er het meeste baat bij hebben. 
- Verbinden van onderzoeksvelden: binnen het programma komen niet alleen beleidsvelden (wijk, 

welzijn, werk) dichter bij elkaar, maar ook hun onderzoeksvelden en -infrastructuur. 
- Kostenaspecten. 
- Concreetheid van beoogde resultaten: het ministerie van SZW benadrukt dat er aandacht moet 

zijn voor structurele inbedding van de successen van het programma. Concreetheid, 
uitvoerbaarheid en overdraagbaarheid van de projectresultaten zijn daarvoor een vereiste. 

4.3 Voortgang en evaluatie van projecten  

De projectleiders zijn verantwoordelijk voor de voortgang en het welslagen van de projecten. De 
controle van de voortgang van projecten vindt in principe plaats met behulp van 
voortgangsrapportages, maar er zullen ook site visits gehouden worden. Tussentijds vinden 
projectleidersbijeenkomsten en expertmeetings plaats en worden kennissyntheses uitgevoerd, met het 
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 Zie www.zonmw.nl, zoek op ‘gedragscodes’. 
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 Zie de brochure ‘Procedures ZonMw’ op www.zonmw.nl. 
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oog op de (kennis)programmering en implementatie. Tijdens de vergaderingen van de Stuurgroep en 
de programmacommissie wordt gerapporteerd over de voortgang van projecten.  

4.4 (Eind)evaluatie  

Via een jaarverslag, een voortgangsverslag en het jaarplan houdt ZonMw de opdrachtgever op de 
hoogte van de voortgang van het programma. Hierbij wordt aangesloten bij de reguliere planning en 
controlcyclus van ZonMw. In deze documenten wordt ook systematisch bijgehouden wat de 
opbrengsten van het programma zijn (de zogeheten ‘impactmetingen’). In 2017 wordt de voortgang 
van het programma tussentijds geëvalueerd. Een tussentijdse evaluatie brengt de 
programmaopbrengsten van het gehele programma in kaart. ZonMw analyseert en toetst behaalde 
resultaten op de beoogde doelstellingen en stelt de verspreiding van de resultaten vast. De 
tussentijdse evaluatie geeft eveneens input voor de programmering en mogelijke bijsturing. 
Het programma Vakkundig aan het werk loopt van 2015 tot en met 2018. Dit betekent dat de laatste 
projecten worden gehonoreerd in 2018. De monitoring van de projecten loopt door tot (uiterlijk) 2022. 
Conform de ZonMw-procedures vindt in uiterlijk 2024 de eindevaluatie van programma plaats, waarin 
de kwaliteit van uitvoering en de maatschappelijke en wetenschappelijke impact van het programma 
wordt vastgesteld. Voor deze eindevaluatie wordt een externe onafhankelijke evaluatiecommissie 
ingesteld.  

4.5 Communicatie en implementatie  

De communicatie en implementatie-activiteiten van het programma worden in nauwe samenwerking 
met de programmapartners uitgevoerd (SZW, Divosa, VNG, UWV en VWS). Communicatieberichten 
worden met elkaar afgestemd en er wordt verwezen naar de gezamenlijkheid in de uitvoering van het 
programma.

 
 

 
ZonMw hecht grote waarde aan de implementatie van onderzoeksresultaten en stimuleert 
onderzoekers, beleidsmakers en praktijkwerkers om behaalde resultaten van het programma toe te 
passen. Conform de ZonMw-procedures is een communicatie en implementatiebudget opgenomen in 
individuele projectaanvragen. Het is de ambitie van het programma dat de resultaten worden 
vastgelegd, beheerd, ontsloten en overgedragen. De impact van projecten is het grootst als daarin 
een directe interactie is tussen onderzoek, beleid, opleiding en praktijk, waarbij waar mogelijk een 
verbinding met cliënten wordt gelegd.  
 
Daarnaast stimuleert ZonMw dat er verbindingen worden gelegd tussen projecten die zich richten op 
dezelfde thema’s of vallen binnen dezelfde programmalijn. Om kennisoverdracht, samenwerking en 
implementatie te bevorderen organiseert ZonMw projectleidersbijeenkomsten, waar ook 
projectpartners vanuit beleid en praktijk voor uitgenodigd worden. Tevens is er (beperkt) budget 
gereserveerd om succesvolle projecten waar nodig te ondersteunen in een vervolgstap, het 
zogenaamde Verspreiding en Implementatie budget (VIMP). Samenwerking tussen verschillende 
projecten kan hierbij een vereiste zijn. 
 
Vanuit ZonMw zal er ook binnen ZonMw communicatie-uitingen (met name de website en de 
Mediator) aandacht worden besteed aan het programma en de uitkomsten van projecten 
(onderzoeksresultaten). 

4.6 Diversiteit en participatie 

Onder diversiteit verstaat ZonMw de verschillen tussen of binnen specifieke populaties mannen en 
vrouwen, etnische groepen, leeftijdsgroepen, clienten met verschillende mogelijkheden. Onder 
verschillen verstaat ZonMw onder andere biologische, psychosociale en/of culturele kenmerken. In de 
subsidieaanvragen en implementatieactiviteiten dient helder te worden gemaakt in hoeverre er 
gedifferentieerd moet worden naar verschillende groepen, waarom er met bepaalde verschillen 
wel/geen rekening wordt gehouden en welke verschillen én overeenkomsten er zijn in de doelgroep.  

Onder participatie verstaat ZonMw het betrekken van belanghebbenden, einddoelgroepen en/of 
ervaringsdeskundigen bij het bereiken en stimuleren van kennisvermeerdering. In de 
subsidieaanvragen dient helder te worden gemaakt in hoeverre en op welke wijze doelgroepen 
betrokken worden.  
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4.7 ICT  

Het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) ter ondersteuning of verbetering van de 
gezondheid, i.c. de re-integratie naar zo regulier mogelijk betaald werk kan onderdeel uitmaken van 
een project. Denk bijvoorbeeld aan online tools. Toepassing van ICT kan kwaliteit van interventies en 
vakmanschap verhogen en tegelijk kosten verlagen en daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan 
de (kosten)effectiviteit van inzet en interventies. Er wordt van indieners gevraagd om daar waar 
relevant gericht aandacht te besteden aan online tools tenzij er redenen zijn waarom dit niet van 
toepassing is. 

4.8 Internationalisering 

Veel van de genoemde vraagstukken zijn niet uniek voor Nederland. Het is daarom goed om 
internationaal te bekijken welke thema’s relevant zijn, welke kennis internationaal beschikbaar is Het 
programma sluit aan op relevante internationale ontwikkelingen. Subsidieaanvragers dienen in hun 
aanvraag voort te bouwen op reeds (internationaal) beschikbare kennis..  

4.9 Toegang tot data 

Effectief beleid en succesvol wetenschappelijk (gezondheids)onderzoek zijn beide afhankelijk van 
registratie, c.q. monitorgegevens. Dergelijke gegevens zijn nog altijd onvoldoende beschikbaar, en de 
gegevens die er zijn worden niet altijd goed benut.  
ZonMw voert een beleid van optimale toegang tot dataverzamelingen. Een nieuwe subsidiebepaling 
vereist dat onderzoekers die met ZonMw-subsidie een dataverzameling opbouwen, deze beschikbaar 
moeten stellen voor hergebruik in ander onderzoek. ZonMw zal onderzoekers ondersteunen om 
hieraan te voldoen door hen te wijzen op faciliteiten, diensten en standaarden van andere 
organisaties. Zo dragen we bij aan de verspreiding van werkwijzen en de versterking van de data-
infrastructuur.  

4.10 Samenhang met andere gerelateerde programma’s 

Gezien de raakvlakken van dit programma met andere programma’s en initiatieven, streven zowel 
ZonMw als de andere betrokken programmapartners en stakeholders ernaar om verbindingen te 
leggen tussen deze programma’s en initiatieven en zo synergie te creëren. Via bilaterale overleggen 
en betrokkenheid bij trajecten zoals bijeenkomsten en kennissyntheses zal afstemming plaatsvinden 
met onderzoeksprogramma’s die bijvoorbeeld lopen via het AKC, Instituut GAK en TNO en via de 
kennisagenda’s van de deelnemende organisaties. Maar aandacht zal ook specifiek uitgaan naar 
versterking van de professional via trajecten bij Divosa, de beroepsvereniging voor klantmanagers, de 
hogescholen, Movisie en VNG. Hieronder wordt een niet-uitputtend overzicht gegeven van 
gerelateerde programma’s en initiatieven.   
 
Samenwerking en afstemming met ZonMw programma’s 
Het programma Vakkundig aan het werk is complementair aan andere programma’s binnen ZonMw 
en aan activiteiten van andere organisaties. Bijvoorbeeld aan de ZonMw-programma’s rond jeugd en 
preventie, waarin het thema gezond werken is opgenomen, en de programmaoverstijgende 
activiteiten in het thema Zorg en Ondersteuning in de buurt. Binnen het programma Academische 
Werkplaatsen Publieke Gezondheidszorg (AWPG) en Academische Werkplaatsen Jeugd stimuleert 
ZonMw de samenwerking tussen gemeenten, GGD’en, jeugdinstellingen en (universitaire) 
onderzoeksgroepen. Aansluiting daar waar relevant wordt gestimuleerd. Een gezamenlijke 
financiering kan gelden met andere ZonMw-programma’s, bijvoorbeeld met de programma’s voor 
Jeugd of Zorg en Ondersteuning in de buurt of wijkgerichte programma’s. 
 
Samenwerking en afstemming met activiteiten ministerie van VWS 
Binnen dit programma is er via een aparte programmalijn aandacht voor het thema integraal werken 
(zie paragraaf 3.2), meer concreet voor de relatie tussen het domein werk en inkomen en het domein 
zorg en welzijn. Dit betekent dat ook aandacht is voor onderzoeken waarbij de relatie wordt gelegd 
tussen participatie en welzijn/zorg met het oog op het aan het werk helpen van mensen. Dit sluit aan 
bij de werkzaamheden van Movisie. Movisie verzamelt, valideert, verrijkt en verspreidt kennis op het 
terrein van formele en informele zorg, voorzorg en preventie, vrijwillige inzet, burgerkracht en zelf- en 
samenredzaamheid. Movisie besteedt daarbij ook aandacht aan problemen op het snijvlak van 
domeinen, bijvoorbeeld op het snijvlak van zorg/ondersteuning en werk/inkomen. In dat kader heeft 
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het ministerie van VWS aan Movisie gevraagd om gedurende de programmaperiode jaarlijks 
activiteiten uit te voeren in het kader van het thema ‘Integraal werken (met het oog op het aan het 
werk helpen van mensen)’. Deze activiteiten sluiten aan bij de programmalijn in dit kennisprogramma, 
maar maken daar geen onderdeel van uit. In dit kennisprogramma gaat het vooral om het 
onderzoeken van de effectiviteit van interventies en het onderzoeken van de optimale wijze van 
implementatie en de verspreiding van de resultaten. De werkzaamheden van Movisie in dit kader 
richten zich met name op de inzet van de expertise van Movisie waar het gaat om het inventariseren 
van gehanteerde interventies (het expliciteren van praktijkkennis en -ervaring over de effectiviteit) en 
het analyseren en onderbouwen van de werkzame principes. In 2016 gaat dit concreet over twee 
kennissyntheses, te weten: 1) het continuüm van dagbesteding – beschut werk – werk en 2) de 
activeringspaden rond integraal werken (trajecten van interventies, gebaseerd op het 
Participatiewiel

35
). De specifieke werkzaamheden voor de komende jaren worden jaarlijks omschreven 

in het werkprogramma van Movisie
36

. 
 
Verder hebben de VNG en het ministerie van VWS aan Movisie, NJI, NCJ, Vilans en ZonMw verzocht 
een gezamenlijk plan van aanpak op te stellen rond het thema ‘Integraal werken in de wijk’. Dat betreft 
onder meer vraagstukken rond toegang en wijkteams. Dit plan is erop gericht de activiteiten en 
expertise op dit thema te bundelen (aanvullend op de eigen werkagenda’s) en de werkzaamheden op 
dit thema van de afzonderlijke organisaties zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. Dit moet de 
huidige gefragmenteerde kennisontwikkeling en –verspreiding op dit thema tegengaan. Het 
meerjarenprogramma richt zich op alle doelgroepen in het sociaal domein, op vraagstukken vanuit het 
brede sociaal domein (met de focus op maatschappelijke ondersteuning en jeugd en opvoeding) en 
op de professionals werkzaam in de integrale praktijk en de daarbij betrokken beleidsmakers. Het doel 
van het programma is zicht opleveren over ‘wat werkt’ bij het integraal werken in de wijk, aansluiten bij 
de vragen vanuit de praktijk, vindbare en bruikbare kennis opleveren en gericht zijn op en aansluiten 
bij de regionale praktijken. Naast onderzoek naar ‘wat werkt’ en het zorgen dat de kennis breed 
beschikbaar is, wordt gewerkt aan het samenbrengen en ordenen van beschikbare kennis, het 
ophalen en beantwoorden van actuele en nieuwe vragen, en het vaststellen van hiaten in de kennis 
en hierop kennisontwikkeling in gang zetten. Aan de hand van de belangrijkste vragen uit de praktijk 
(vraagarticulatie) worden deze acties uitgevoerd.  
 
Tot slot werkt het ministerie van VWS aan de doorontwikkeling van de Wmo-werkplaatsen. Daarbij is 
de integrale benadering en de verbreding richting het hele sociaal domein een belangrijke 
aandachtspunt. VWS heeft daarom voor de komende subsidieperiode aan de Wmo-werkplaatsen 
meegegeven dat het werkterrein verbreed dient te worden naar het gehele sociale domein, dus 
inclusief werk en inkomen

37
. Hiermee wordt beoogd een impuls te geven aan de lokale samenwerking 

op dit vlak. De Wmo-werkplaatsen worden op die manier doorontwikkeld naar regionale 
kennisnetwerken voor het sociale domein, met regionale kennisagenda’s. Deze samenwerking is ook 
relevant voor de kennisinfrastructuur op het terrein van werk en inkomen; samenwerkingspartners 
binnen de Wmo-werkplaatsen kunnen ook gezamenlijk optrekken in een onderzoeksaanvraag in het 
kader van dit programma. Daarnaast kunnen zowel Movisie als de Wmo-werkplaatsen een rol spelen 
in de verspreiding en doorontwikkeling van de producten van het programma met name richting 
sociaal werkers, gemeenten en hogescholen. 
 
Raakvlak met kennisagenda UWV 
UWV hanteert voor de eigen kennisprogrammering een meerjarige kennisagenda. Deze UWV 
Kennisagenda bevat een middellangetermijnvisie op de kennisprojecten die moeten starten om het 
uitvoeringsbeleid en de uitvoeringspraktijk van UWV te verbeteren. Uitgangspunt bij al deze 
kennisprojecten is dat ze moeten bijdragen aan de centrale doelstellingen van UWV: het verhogen 
van de arbeidsparticipatie, snel voorzien in inkomen als dat nodig is en, waar mogelijk, het beperken 
van uitkeringslasten. De nu nog lopende kennisagenda 2014-2015 en de volgende kennisagenda 
2016-2017 bevatten meerdere kennisprogramma’s en kennisprojecten die samenhangen met drie van 
de vier programmalijnen in het kennisprogramma ‘Vakkundig aan het werk’. UWV zal actief nagaan of 
zij gemeenten in het kader van dit kennisprogramma kunnen ondersteunen bij concrete kennisvragen 
of bij kennisontwikkeling op de terreinen waarover UWV kennisprojecten heeft afgesloten of nog heeft 
lopen. UWV zal bovendien nagaan of ingediende projectvoorstellen die niet door ZonMW gehonoreerd 

                                                      
35 https://www.movisie.nl/publicaties/participatiewiel-2015 
36
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 zie Voortgangsrapportage HLZ, 2e kwartaal 2015. 
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kunnen worden en die wel relevant zijn voor de gecombineerde uitvoeringspraktijk van UWV en 
gemeenten of die relevant zijn vanuit het cliëntperspectief, voor subsidie van UWV in aanmerking 
kunnen komen. UWV participeert verder actief in het kennisprogramma door waar mogelijk expertise 
beschikbaar te stellen voor allerlei met het programma samenhangende activiteiten. 
 
TNO Kennisprogramma Innovatieve en Inclusieve Regio’s (IIR) 
Het doel van het vraaggestuurde TNO-Kennisprogramma IIR is het ontwikkelen van technologische 
en sociale innovatie waarmee lokale overheden, het bedrijfsleven, opleiders en andere betrokken 
partijen sneller en betere resultaten boeken in hun streven bij te dragen aan een economisch en 
maatschappelijk bloeiende regio. Het TNO Kennisprogramma is gestart in 2015 en kent een looptijd 
van vier jaar. Het gaat hier om de zogeheten ‘innovatieve en inclusieve regio’, een gebied waarin 
zoveel mogelijk mensen actief deelnemen aan de samenleving dankzij een innovatieve benadering 
van inzetbaarheidsvraagstukken in een onderlinge samenhang. In het Kennisprogramma Inclusieve 
en Innovatieve Regio’s worden inzichten en ideeën ontwikkeld, geïmplementeerd en geëvalueerd met 
als doel het methodisch werken en een lerende oriëntatie bij gemeentelijke uitvoeringsorganisaties te 
versterken. Het TNO kennisprogramma wordt komende jaren ingevuld in aansluiting op het 
kennisprogramma Vakkundig aan het werk.  
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5 Begroting en looptijd 
Het programma Vakkundig aan het werk heeft een programmabudget van 10 miljoen euro en een 
looptijd van 4 jaar (2015-2018). De Stuurgroep van het programma heeft besloten om het 
programmabudget dat beschikbaar is voor projectaanvragen als volgt te verdelen over de 
programmalijnen: 
 

Programmalijn % 

Re-integratie 50 

Schuldhulpverlening en armoede 15 

Integraal werken 15 

Methodisch werken 10 

(Beleids)actuele vraagstukken 10 

 
De mogelijke specifieke aanwending van dit budget zal per call worden beschreven. 
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Bijlage 1 Taakverzoek 
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Ministerievan Sociale Zaken en
Werkgelegenheid

> Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag
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ZonMw
T.a.v. het bestuur
Ln van Nieuw-Oost-Indie 334
2593 CE S GRAVENHAGE
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Datum 2¿MEl 2015
Betreft Taakverzoek ontwikkeling voorstel programma "Kennisontwikkeling voor

gemeentel ij ke uitvoeringspraktijk"

Geacht bestuur,

Met dit taakverzoek vraag ik u een voorstel te ontwikkelen voor een vierjarig
kennisprogramma op het terrein van werk en inkomen. Tevens verzoek ik u om -
nadat de Minister van VWS goedkeuring op grond van artikel 3, derde lid, van de
Wet op de Organisatie ZorgOnderzoekNederland heeft verleend en na
goedkeuring van SZW - uw taak onder andere tot het doen uitvoeren, het
subsidiëren en het verlenen van opdrachten in het kader van het
kennisprogramma uit te voeren. sZW is - onder verwijzing naar het bepaalde in
artikel 3, derde lid van de wet op de organisatie ZorgonderzoekNederland -
formeel derde verzoeker voor de door ZonMW uit te voeren werkzaamheden van
het programma.

De bedoeling is dat de uitkomsten van het kennisprogramma bijdragen aan een
kennisinfrastructuur (kennis ontwikkelen, verspreiden, aanleren en toepassen)
binnen de sector. Dat draagt bij aan een beweging in het veld die leidt tot
daadwerkelijke toepassing van de ontwikkelde kennis in de uitvoeringspraktijk. Ik
vraag u in uw programmavoorstel in te gaan op tussentijdse mijlpalen of
ijkpunten zoals producten- en/of resultaten die steeds bijdragen aan het
u iteindelij ke resultaat.

Bij het ontwikkelen van dit programma creëeft u ook draagvlak voor de inhoud
van het programma. Dit onder meer door overleg met SZW en andere relevante
partijen zoals Divosa, VNG en UWV en door een actieve rol te spelen bij het
ophalen van de kennisbehoefte uit het veld, ter ondersteuning van Divosa en
VNG. Deze kennisbehoefte vormt samen met hetgeen vanuit de wetenschap wordt
opgehaald, binnen de in dit taakverzoek geschetste kaders, inhoudelijke input
voor het kennisprogramma. ook overleg met het veld en advisering aan Divosa,
VNG en SZW over de koppeling tussen onderzoek en kennistoepassing, speelt
daarin een belangrijke rol.

In dit taakverzoek ga ik achtereenvolgens in op
1. De beleidsmatige achtergrond;
2. Doel en scope kennisprogramma gemeentelijke uitvoeringspraktijk;
3. De betrokkenheid van relevante partijen;
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4. De voorwaarden bij het programma: algemene uitgangspunten en eisen aan
de uitvoering;

5. Financiën en planning.

1. Beleidsmatige achtergrond

Gemeenten hebben in de afgelopen jaren steeds meer verantwoordelijkheden
gekregen voor de lokale sociale zekerheid met betrekking tot werk en inkomen.
Re-integratie, armoedebeleid, schuldhulpverlening, ondernemerschap, handhaving
en sociale werkvoorziening zijn allemaal beleidsterreinen waarop gemeenten
verantwoordelijkheid dragen. Met de drie decentralisaties (op de terreinen van
jeugdhulp, ondersteuning en participatie) hebben gemeenten per 1 januari 2015
bovendien een grotere rol, en ook meer mogelijkheden, gekregen in het bredere
sociaal domein. Met de Participatiewet hebben zij bijvoorbeeld meer
verantwoordelijkheid en beleidsvrijheid gekregen voor het aan het werk helpen
van werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt, en hebben zij meer
mogelijkheden de verbinding te leggen met bijvoorbeeld jeugdzorg en Wmo.

Om een goede uitvoering te geven aan de taken die hen zijn toebedeeld en om
beleid en uitvoering op lokaal niveau verder te verbeteren, hebben gemeenten (of
beter: de professionals op het terrein van werk en inkomen in bestuur, beleid en
uitvoering) kennis nodig over welke instrumenten, methoden en werkwijzen op
welk moment effectief zijn, voorwie en waarom. Hoe meer kennis zij hebben over
de aantoonbaar werking daarvan, des te beter zij kunnen sturen op
participatieresultaten, ondersteuning van de doelgroep en gemeentelijke
uitgaven.

Het is daarom van belang dat er wordt ingezet op kennisontwikkeling. Deze maakt
deel uit van een bredere aanpak gericht op versterking van de gemeentelijke
uitvoeringspraktijk. Kennisontwikkeling, betere verspreiding (onder meer via
opleiding en onderwijs) én toepassen van kennis door de uitvoering (methodisch
werken) maken daar deel van uit1. Dit tezamen vormt de kennisinfrastructuur op
dit terrein.

Er zijn in de afgelopen jaren door verschillende organisaties die actief zijn in het
veld van werk en inkomen veel initiatieven gestaft om de kwaliteit van de
gemeentelijke uitvoeringspraktijk te verhogen. Op dit moment is de constatering
dat de kennisontwikkeling binnen het domein van werk en inkomen onvoldoende
en vooral onvoldoende georganiseerd van de grond is gekomen. Bij re-integratie,
en breder het domein van werk en inkomen, is er sprake van vraagstukken waar
iedere gemeente mee te maken kan krijgen en waar iedere gemeente behoefte
heeft aan kennis. Gemeenten zijn niet ieder voor zich in staat deze kennis te
organiseren. Dat is bovendien ook niet efficiënt: ze moeten de kennis met elkaar
delen.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft daarom
het voornemen een meerjarig kennisprogramma op te zetten voor de
gemeentelijke uitvoeringspraktijk2. De VNG, Divosa, UWV en VWS delen de
opvatting dat een betere kennisbasis en kennisontwikkeling nodig is op dit terrein
en ondersteunen daarom de programmatische en systematische aanpak die via

I Om het gebruik en de toepassing van kennis in de uitvoering te verbeteren, stimuleert
SZW al enkele jaren het programma Vakmanschap van Divosa en VNG. De act¡vite¡ten ¡n het
kader van dit meerjarig kennisprogramma sluiten daarop aan.
2 Zie Kamerstukken ll,2OL4-2o15,28719, nr.9t
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dit kennisprogramma gerealiseerd moet worden. Zo wordt ingezet op het meer
programmatisch ontwikkelen en toepasbaar maken van kennis over effectieve
interventies op het terrein van werk en inkomen. Gedacht wordt aan
kennisontwikkeling op de volgende terreinen:
. Effectiviteit van re-integratie voor mensen uit de doelgroep van de

Participatiewet (i.c. langdurig werklozen en mensen met een
a rbeidsbeperking);

r Effectiviteit van instrumenten gericht op de aanpak van jeugdwerkloosheid;
. Effectieve integrale dienstverlening aan kwetsbare burgers (waaronder

mensen met multiproblematiek) samenhangend met re-integratie;
. Effectieve interventies bij het ondersteunen van mensen in armoede en,/of

met schulden.

2. Doel en scope kennisprogramma gemeentelijke uitvoeringspraktijk

De basís voor een effectief en efficiënt lokaal beleid wordt gevormd door kennis
over wat werkt en wat niet en voor wie het werkt en wanneer: evidence based
werkwijzen, instrumenten en methoden. Deze effectiviteit wordt bij voorkeur op
wetenschappelijke wijze onderzocht en gevalideerd. Inzicht in wat werkt voor wie,
wanneer en waarom is noodzakelijk voor het versterken van de gemeentelijke
u itvoeringspraktijk.

Het kennisprogramma bestaat daarom uit twee delen:
. het laten uitvoeren (i.c. het uitzetten, begeleiden en verbinden) van

onderzoeken, waarin kennis van en over beleidsinstrumenten, methodes en
werkwijzen op een wetenschappelijke en systematische wijze worden
onderzocht

. binnen het programma aandacht hebben voor de vertaling van ontwikkelde
kennis naar lokaal toepasbare werkwijzen, methoden of instrumenten.

Gedurende de looptijd van het programma zet u elk jaar nieuwe onderzoeken uit,
organiseert u bijeenkomsten om de voortgang van onderzoeken te monitoren en
onderzoeken met elkaar te verbinden en komen er concrete, voor de praktijk
toepasbare, onderzoeksresultaten beschikbaar. Op welke wijze dit laatste gebeurt,
tot welke concrete producten dit le¡dt, is onderdeel van uw programmavoorstel.

Doel van het programma
Het doel van het programma is tweeledig.
. Systematisch en programmatisch kennis valideren en nieuwe kennis

ontwikkelen. die aansluit bij de vragen/ de behoefte en de kennis van de
sector zelf. Het gaat daarbij om kennis van instrumenten, methodes en
werkwijzen, zodanig dat inzicht ontstaat over de aard en effectiviteit van
instrumenten.

. Het vertalen van nieuw ontwikkelde en bestaande kennis op een wijze dat de
kennis op een voor de doelgroep aantrekkelijke wijze toepasbaar is in de
(uitvoerings)praktijk (voor o.a. klantmanagers, beleídsmedewerkers en
(midden)management, bestuur). Hierbij stemt u af met Divosa, VNG en SZW
in het kader van het programma Vakmanschap

Scope van het programma
. Op basis van de uitkomsten van de onderzoeken moeten uitspraken mogelijk

zijn over al dan niet werkzame instrumenten, werkwijzen en methoden.
Binnen het programma moet ruimte bestaan voor kwantitatief en kwalitatief
onderzoek. Het gaat om onderzoek dat voldoet aan de standaarden die nodig
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zijn om tot deugdelijke effectuitkomsten te komen. Daarin kunnen
experimenten een belangrijke rol vervullen.
Er bestaat een grote diversiteit in kennisvragen op het gebied van werk en
inkomen. Tegelijkertijd wordt een algemene professionalisering van de
gemeentelijke uitvoeringspraktijk nagestreefd. Daarom zal het programma
enerzijds maatwerk moeten bieden zodat de uitkomsten van de projecten
direct toepasbaar zijn (direct van nut zijn) binnen een deelnemende
gemeente/ anderzijds moeten de uitkomsten ook dermate generiek zijn dat ze
op bredere schaal toepasbaar kunnen zijn.
Binnen het programma is het de bedoeling ook aandacht te besteden aan
vragen gerelateerd aan de samenhang op lokaal niveau tussen enerzijds het
domein van zorg en maatschappelijke ondersteuning en anderzijds het
domein van werk en inkomen. Gezond zijn en je gezond voelen zijn immers
belangrijk om deel te kunnen nemen aan de maatschappij en om te kunnen
(blijven) werken. Omgekeerd leidt participatie vaak tot meer welbevinden en
een betere gezondheid3. Participatie en zorg zijn voor sommige groepen nauw
verbonden. Het zicht op effectieve interventies om mensen met
gezondheidsproblemen naar werk toe te leiden is evenwel beperkt. Zo komen
uit onderzoek naar effectieve interventies om mensen met psychische
aandoeningen aan het werk te helpen aanzienlijke kennislacunes naar voren.
SZW en VWS werken samen om meer onderzoek te laten doen naar deze
kennislacunes.
Een aanzienlijk deel van de gemeentelijke doelgroep heeft problemen op
meerdere domeihen. De drie decentralisaties (Participatiewet, Jeugdwet en
Wmo) naar gemeenten hebben mede tot doel gemeenten in staat te stellen
verbindingen te leggen tussen deze domeinen om zo tot integrale oplossingen
voor burgers met meervoudige problemen te komen in plaats van
deeloplossingen voor deelproblemen. Het programma richt zich daarom ook
mede op kennis over effectiviteit van integrale aanpakken/samenwerking op
de onderscheiden thema's. Meer zicht op effectieve integrale dienstverlening
samenhangend met re-integratie draagt bij aan betere dienstverlening aan
deze kwetsbare burgers (waaronder mensen met multiproblematiek en
mensen die moeite hebben bij het voeren van de eigen regie). Ook hier
werken VWS en SZW samen.
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3. Betrokkenheid relevante partijen bij de voorbereiding

Het slagen van een dergelijk kennisprogramma vereist draagvlak vanuit de
gemeentelijke sector. Dat is nodig om kennis te ontwikkelen die aansluit bij de
behoefte van diegenen die er in de praktijk mee werken, om ervoor te zorgen dat
zij de.ontwikkelde kennis uiteindelijk toepassen en om de kans te vergroten dat
uiteindelijk een duurzame en adequate kennisinfrastructuur ontstaat die de sector
zelf draaiende houdt.

SZW is - onder verwijzing naar het bepaalde in artikel 3, derde lid van de Wet op
de organisatie ZorgOnderzoek Nederland - formeel derde verzoeker voor de door
ZonMW uit te voeren werkzaamheden van het programma. SZW hecht echter
veel waarde aan de nauwe betrokkenheid van Divosa, VNG. UWV en VWS bij de
opzet van dit programma. Divosa en VNG vanuit hun brede verantwoordelijkheid
op het gemeentelijke beleidsdomein en hun betrokkenheid bij de dagelijkse

3 Die relatie blijkt ook u¡t het door ZonMw gehanteerde concept van gezondheid, namelijk
dat gezondheid het vermogen van mensen is zich aan te passen en een eigen regie te
voeren, in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.
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praktijk van de uitvoering. UWV en VWS vanuit de inhoudelijke aansluiting bij hun
beleidsdomein en bij hun eigen kennisinfrastructuur.

Ik verzoek u het voorstel voor dit kennisprogramma te doen in nauw overleg met
SZW als verzoeker en met de hiervoor genoemde partijen. Zo is aan Divosa en
VNG gevraagd om bij de verschillende geledingen binnen gemeenten (uitvoering,
beleid en bestuur) na te gaan welke kennisvragen en -behoefte zij hebben. Deze
vraagarticulatie vormt onderdeel van het voorbereidingsproces, maar dient ook te
worden ingebed gedurende de looptijd van het programma. Verder is TNO in
opdracht van SZW bezig met een onderzoek naar de stand van de kennis op de
eerder genoemde terreinen. Dit TNO-onderzoek levert ook vraagarticulatie en
input vanuit de wetenschap en vormt samen met de uitkomsten van de
vraagarticulatie vanuit het veld een nadere specificatie van de inhoud van het
programma.

De inhoud van het programma stelt ZonMw aldus op verzoek van SZW en in
samenwerking met SZW, VNG, Divosa, VWS en UWV op. ZonMw kan deze partijen
benutten als begeleidingsgroep bij het opstellen van het programmavoorstel,
onder meer ten aanzien van de eisen die aan onderzoeksvoorstellen worden
opgelegd, de selectievoorwaarden van onderzoeksvoorstellen en de inzet van
verschillende onderzoeksinstrumenten. Daarnaast is afstemming nodig met
betrokken wetenschappers.

4. Algemene uitgangspunten en eisen aan de uitvoering

In onderstaande ga ik in op a) een aantal algemene uitgangspunten voor het
kennisprogramma en b) een aantal eisen ten aanzien van de uitvoering van het
kennisprogramma. Ik verzoek u die bij de uitwerking van uw voorstel mee te
nemen.

a) Algemene uitgangspunten ten aanzien van de uitvoering van het programma
. ZonMw voert het programma uit in afstemming met VNG, Divosa, UWV, VWS

en de verzoeker SZW.
. SZW is - onder verwijzing naar het bepaalde in artikel 3, derde lid van de Wet

op de Organisatie ZorgOnderzoek Nederland - formeel derde verzoeker voor
de door ZonMW uit te voeren werkzaamheden van het programma. Het is
echter van belang dat binnen het kennisprogramma de betrokkenheid en
gezamenlijke verantwoordelijkheid van Divosa, VNG, UWV en VWS een plek
krijgen. Voor de inhoudelijke aansturing gedurende de looptijd van het
kennisprogramma verzoek ik u daarom een adviesraad in te stellen, waarin in
ieder geval VNG, Divosa, UWV, VWS en SZW en de voorzitter van het KWI
deelnemen. Op die wijze kunnen de genoemde partijen gedurende de looptijd
van het programma adviseren ten aanzien van onder meer de prioritering en
de concretere invulling van callsa. Ook kunt u op deze manier, naast de
verantwoordelijkheid van SZW als verzoeker, ook de verantwoordelijkheid
van Divosa, VNG, UWV en VWS bij de uitvoering van het programma beleggen
in programmastructuren.

. Ik ga uit van een looptijd van vier jaar, waarbij bijstelling en aanpassing van
het programma indien nodig mogelijk moet zijn. Het programma is een levend
programma dat zich tijdens de looptijd ontwikkelt met aandacht voor
continuiteit binnen het programma. Jaarlijks stelt ZonMw de prioriteiten vast

4 Per call is te bekijken welke derde partijen (bijvoorbeeld beroepsverenigingen) eenmalig
deelnemen als adviseur aan de leden van deze Adviesraad, ten behoeve van een door de
praktijk gedragen call.
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op basis van een brief van szw. szw laat zich hierin (mede) voeden door de
eerder genoemde paftijen.
Binnen het programma is de nodige flexibiliteit gewenst, via het toevoegen
'van deelprogramma's gedurende de looptijd van het programma. Het
programma moet ook in de programmering flexibiliteit bieden. Hierbij bestaat
voor derde verzoeker de mogelijkheid om tussentijds de prioriteiten, in
samenspraak met betrokken relevante partijen, aan te passen. Dit vereist een
proces dat zowel recht doet aan het wetenschappelijke karakter van het
programma alsook rekening houdt met de veranderende actualiteit.
In het programmavoorstel neemt u op hoe cofinanciering binnen het
programma een rol kan spelen.
Aanpassingen op het programma legt u steeds voor en behoeven altijd
instemming van de verzoeker (szw)die daartoe afstemt met de adviesraad.
Een voorwaarde is dat de kennis die ontwikkeld wordt, voldoet aan de
standaarden die nodig zijn om tot deugdelijke uitkomsten te komen, met oog
voor praktische toepasbaarheid. Bij de start van onderzoek moet daarom al
nagedacht worden over toepasbaarheid en implementeerbaarheid van de
onderzoeksresultaten, waarbij structurele inbedding in de dagelijkse
werkwijze het streven is. Dit moet ook terugkomen in de opzet van het
kennisprogramma en de voorwaarden waaronder (onderzoeks)voorstellen
gehonoreerd kunnen worden.
Het is belangrijk de nieuw ontwikkelde kennis zodanig te vertalen en te
verspreiden dat deze op aantrekkelijke wijze toepasbaar is in de
uitvoeringspraktijk. Hierbij wordt afstemming gezocht met het programma
Vakmanschap van Divosa en VNG.
Voorwaarde bij onderzoeksvoorstellen is dat zij draagvlak hebben bij de
praktijk, dat wil zeggen bij een (of meerdere) gemeente(n) of
arbeidsmarktregio('s) voor het uit te voeren onderzoek. Daar vindt immers
het onderzoek in de praktijk plaats.
Bij de uitvoering van het programma dient een goede balans gevonden te
worden tussen kort - en langlopende projecten.
Het is belangrijk om binnen het wetenschappelijk fundament van het
programma, aandacht te hebben voor de oplevering van tussentijdse
resultaten of instrumenten.
Bij de vaststelling van het programma moet een deel van de middelen
beschikbaar worden gesteld voor evaluatie van het programma.

b) Eisen aan de uitvoering
Om binnen de gestelde periode van vier jaar de doelstellingen van het
kennisprogramma te realiseren, is een stevige regie en aansturing nodig. ZonMw
zal daarbij haar taak vervullen in nauw overleg met de leden van een nog in te
stellen adviesraad.

Proqrammerinqstaken en verantwoordelijkheden van ZonMw
ZonMw vervult de volgende taken en vérantwoordelijkheden:
r De organisatie van de aansturíng van het programma en de afstemming

daarvan met andere programma's op dit terrein.
o De aansturing van de inhoudelijke uitwerking van de diverse onderdelen van

het programma met voldoende onderlinge afstemming.
. Organiseren dat relevante partijen worden betrokken bij het programma.
. Risicomanagement voor slagen van het programma.
. Het besteden van de programmamiddelen, inclusief het vastleggen van de

daarbij behorende inspannings- en resultaatsverplichtingen.
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Het per call vastleggen van het maximaal te besteden budget
(subsidieplafonds worden in samenspraak met de financier(s) bepaald).
Het stroomlijnen en organiseren van de communicatieactiviteiten over het
programma, ondermeer via met SZW, de VNG, Divosa en UWV afgestemde
persberichten.
Het bij de start van het programma organiseren van een startbijeenkomst in
samenspraak met SZW en andere relevante betrokken partijen.
Het verzorgen van presentaties in het kader van het programma voor een
bredere groep medewerkers van SZW en andere relevante betrokken partijen
over voortgang van het programma dan wel specifieke thema's.
Het opstellen van tussentijdse voortgangsrapportages, en een eindevaluatie
waarin het proces en de opbrengsten van het programma worden samengevat
en geëvalueerd.
Afleggen van verantwoording over uitgevoerde activiteiten en door SZW
beschikbaar gestelde middelen.

Commissies
Het is belangrijk dat de leden van de programmacommissie die ZonMw instelt
deskundig zijn op het gebied van onderzoek naar effectieve interventies (onder
meer op het gebied van re-integratie) en tevens is kennis van de uitvoering of de
gemeentelijke beleidsomgeving vereist. Als vanzelfsprekend geldt dit ook voor
deskundigheid op het gebied van kwalitatieve en kwantitatieve
onderzoeksmethodologie. Hierbij verzoek ik u in overleg te treden met SZW over
de invulling van deze programmacommissie, en daarbij ook oog te hebben voor
vertegenwoordiging vanuit individuele gemeenten en relevante
beroepsverenigingen om zodoende aansluiting te organiseren bij de dagelijkse
uitvoeringspraktijk.

Overleqstructu u r met de opd rachtqeve r/formeel derde verzoe ker
Om tot een optimale afstemming te komen wordt een aantal reguliere overleggen
ingesteld tussen ZonMw en verzoeker SZW.
1. Ten eerste heeft SZW de intentie een Stuurgroeps in te stellen met daarin

vertegenwoordigers van SZW, Divosa, VNG, UWV en VWS. Minstens ieder half
jaar vindt overleg plaats tussen deze formeel nog in te stellen Stuurgroep en
de directeur van ZonMw, ondermeer op basis van een voortgangsrapportage.
Deze voortgangsrapportage stelt ZonMw op. Verslaglegging en
verantwoording aan de derde verzoeker vinden plaats op dezelfde wijze als .

waarop verantwoordingsprocessen lopen bij VWS.
2. Ten tweede vindt regulier werkoverleg plaats tussen de programmasecretaris

c.q. coördinator van ZonMw en de contactpersonen van de derde verzoeker
(frequentie ca 1 maal per maand).

3. Ten derde presenteert ZonMw gedurende het programma aan
vertegenwoordigers van SZW de voortgang en resultaten.

4. Ten vierde wordt van ZonMw verwacht dat zij proactief knelpunten dan wel
problemen of andere belangwekkende zaken met de financiers tussentijds op
ambtelijk niveau afstemt en zo mogelijk later in het directeurenoverleg aan de
orde stelt.

s De nog in te stellen stuurgroep is verantwoordelijk voor de strategische positionering en
inbedding van het programma. Zij ziet toe op de voortgang van het kennisprogramma en
stuurt waar mogelijk bij, bepaalt op hoofdlijnen de inhoudelijke prioriteitsstelling en draagt
bij aan de borging van de resultaten. Deze stuurgroep geeft daarmee de kaders mee voor
de eveneens nog ¡n te stellen adviesraad; die adviesraad is voor ZonMw de overlegpartner
voor de concrete invulling en uitvoering van het kennisprogramma.
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5. Financiën en planning

Het programma is een vierjarig programma dat bij voorkeur per 1 oktober 2015
start. De minister van sZW stelt met instemming van de minister van VWS over
een periode van 4 jaar maximaal € 10 mln beschikbaar voor de vergoeding van
kosten (inclusief uitvoeringskosten). Wij vragen u in het voorstel van ZonMw aan
te geven hoe deze middelen in meerjarig perspectief het beste verdeeld moeten
worden en een onderbouwing te geven voor de uitvoeringskosten.

De jaarlijkse aansturing en verantwoording vindt plaats op grond van de financiële
jaarcyclusvan ZonMw. De afspraken tussen sZW en ZonMw worden vastgelegd in
een document waarbij wordt aangesloten bij de Werkafspraken planning en
control VWS, NWO en ZonMw. Na ontvangst van uw liquiditeitsprognose en
verplichtingenraming, zal ik in een aparte brief de bevoorschottingsreeks
vastleggen.

Graag treed ik de komende periode met u in nader overleg om deze kaders uit te
werken tot een programmavoorstel van uw hand. Ik verzoek u om dit
programmavoorstel, inclusief begroting en liquiditeitsprognose, te ontwikkelen en
deze uiterlijk ll september 2015 bij mij in te dienen. Graag ga ik met u in overleg
over tussentijdse documenten en de wijze waarop deze ook met andere partijen
afgestemd kunnen worden. Daartoe verzoek ik u mij uiterlijk 10 juli een ontwerp
van het programma (tussenstand) te doen toekomen. Ook verzoek ik u te toetsen
of de organisatie de opdracht kan voldoen met de beschikbaar gestelde middelen.
Op basís hiervan zal ik definitief over de inhoud en omvang van het programma
beslissen.

Hoogachtend,
de Sta ris n Sociale Zaken

egenhei

dr. B

directeu raal Sociale Zekerheid en Integratie

en
na
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Met groot genoegen bieden wij u het programmavoorstel ‘Vakkundig aan het werk 
2015-2018’ ter goedkeuring aan. In lijn met het door u gestelde taakverzoek (brief 
met kenmerk 2015-0000127005), heeft ZonMw een programma opgesteld gericht op 
het systematisch en programmatisch ontwikkelen en valideren van (nieuwe) kennis 
op het terrein van werk en inkomen in het gemeentelijke domein. Het programma 
beoogt bij te dragen aan effectief en efficiënt lokaal beleid en beleidsuitvoering op 
basis van kennis over wat werkt voor wie en wanneer. 

Het programma is ontwikkeld in nauwe samenwerking met uw ministerie en de 
relevante programmapartners Divosa, VNG, UWV en het ministerie van VWS. Ook 
het is veld actief betrokken geweest bij de vormgeving en totstandkoming van het 
programma. TNO heeft een wetenschappelijke analyse (Quickscan) uitgevoerd en 
Divosa en de VNG hebben via vraagarticulatie, de kennisbehoeften van 
gemeentelijke professionals in kaart gebracht. Vervolgens heeft er middels een 
expertbijeenkomst, waar zowel onderzoek, praktijk, onderwijs en cliënten bij 
aanwezig waren, een toetsing en duiding plaatsgevonden. De LCR is actief 
betrokken geweest bij de totstandkoming van het programmavoorstel. 

De vragen en kennisbehoeften van professionals (uit uitvoering, beleid en bestuur) 
werkzaam bij gemeenten, zijn leidend binnen dit programma, temeer omdat de 
ontwikkelde en ontsloten kennis op zo’n wijze beschikbaar dient te komen dat deze 
goed toepasbaar is in de gemeentelijke uitvoeringspraktijk. Tegelijkertijd wordt 
geborgd dat onderzoek dat binnen het programma wordt uitgevoerd voldoet aan de 
wetenschappelijke standaarden voor deugdelijk effectonderzoek. 

Het inhoudelijk kader van het programma wordt gevormd door vier programmalijnen: 
1. re-integratie; 
2. integraal werken;  
3. methodisch werken;  
4. schuldhulpverlening en armoedebestrijding. 

Het zwaartepunt van het programma ligt op de eerste programmalijn. De centrale 
doelstelling van deze programmalijn is om zoveel mogelijk mensen duurzaam te  
re-integreren in zo regulier mogelijk, betaald werk. 

In het bovengeschetste inhoudelijk kader van het programma bestaat flexibiliteit om 
gedurende het programma aandacht te kunnen besteden aan actuele 
beleidsprioriteiten. Hiertoe stelt ZonMw jaarlijks de prioriteiten vast op basis van een 
brief van uw ministerie.  

 

Onderwerp 

Programmavoorstel Vakkundig aan het werk 

 

Geachte heer Ter Haar, 

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
Aan de Directeur-Generaal Participatie en Inkomenswaarborg 
De heer dr. B. ter Haar 
Postbus 90801 
2509 LV Den Haag 
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Ons kenmerk 

2015/21189/ZONMW 

Datum 

22 oktober 2015 

Dossiernummer 

50-53500-20 

 

 
Verder stemt ZonMw de inhoudelijke programmering van het kennisprogramma 
gedurende de looptijd af met de kennisontwikkeling die via andere programma’s 
binnen en buiten ZonMw plaatsvindt.  

Om de gezamenlijke betrokkenheid van SZW, Divosa, VNG, UWV en het ministerie 
van VWS, vorm te geven is een Adviesraad en een Stuurgroep ingesteld. ZonMw 
verzorgt het secretariaat van de Adviesraad. De Adviesraad is adviserend ten 
opzichte van de Stuurgroep. De door ZonMw ingestelde programmacommissie 
adviseert het Bestuur van ZonMw over de honorering danwel afwijzing van 
subsidieaanvragen. ZonMw draagt zorg voor een goede uitvoering van het 
programma, waarbij wordt voortgebouwd op de ruime ervaring die ZonMw heeft met 
het programmatisch uitzetten van subsidies. Hierbij bestaat zowel aandacht voor het 
versterken van de inhoudelijke samenhang binnen het programma, als voor de 
beheersmatige kant. ZonMw maakt hierbij gebruik van beproefde procedures, 
waaronder bijvoorbeeld de uitvoering van de Code Belangenverstrengeling. ZonMw 
draagt actief zorg voor de monitoring van projecten en zet daarbij expliciet in op de 
organisatie van projectleidersbijeenkomsten, gericht op het met elkaar verbinden van 
projecten (en onderzoeksresultaten). Ook zal nadrukkelijk aandacht worden besteed 
aan de kwaliteit en bestendigheid van samenwerking tussen onderzoek en praktijk 
binnen projecten. 

In het kader van programmamanagement is overgekomen dat alle calls worden 
gepubliceerd in de Staatscourant. ZonMw informeert SZW over het verloop van het 
programma, middels tussentijdse voortgangsrapportages en een eindevaluatie. 
Integraal onderdeel hiervan is de verantwoording over uitgevoerde activiteiten en de 
door SZW beschikbaar gestelde middelen. De looptijd van het programma 
Vakkundig aan het werk is van 2015-2018. 

Financiering 
In totaal bedraagt het programmabudget conform uw brief (kenmerk 2015-
0000127005) 10 miljoen euro. In de bijlage treft u de programmabegroting en de 
bijbehorende liquiditeitsprognose aan. 

Wij verzoeken u het programma goed te keuren en het gevraagde budget 
beschikbaar te stellen. 

Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 
 
 
prof. dr. Marcel Levi Henk J. Smid 
waarnemend voorzitter directeur 
 

 

                              
 

Bijlage(n) 

- programmavoorstel Vakkundig aan het werk 2015-2018 

- programmabegroting en liquiditeitsprognose 

 
Kopie 

Ministerie van SZW, Directie Re-integratie en Participatie, mevrouw A. Oei 
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> Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag

Bestuur en directie ZonMw
Dhr. prof. dr. M,M. Levi
Wnd. voorzitter bestuur
Dhr. H.l. Smid
Directeur
Postbus 93245
2509 AE S GRAVENHAGE
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Datum l0ll0V.e0Ë
Betreft Programma Vakkundig aan het werk

Geachte heer Levi en heer Smid,

In mijn taakverzoek van 22 mei 2015 (brief met kenmerk 2015-0000127005) heb
ik u verzocht om een kennisprogramma voor de gemeentelijke uitvoeringspraktijk
op te stellen. Inmiddels heb ik uw voorstel voor het kennisprogramma Vakkundig
aan het werk (uw brief van 22 oktober 2015. kenmerk2075/271S9/ZONMW)
ontvangen, waarvoor mijn dank. Allereerst geef ik u en uw medewerkers graag
complimenten voor de wijze waarop het programmavoorstel, in samenwerking
met de betrokken partijen, voortvarend tot stand is gekomen.

Algemene uitgangspunten ten aanzien van de uitvoering programma:

In voornoemd taakverzoek heb ik de kaders aangegeven die van belang zijn voor
de invulling van het kennisprogramma. Bedoeling is een kennisprogramma op te
stellen op het terrein van de gemeentelijke uitvoeringspraktijk werk en inkomen
dat leidt tot kennisontwikkeling over effectieve interventies (en hun werkzame
bestanddelen) op dat terrein. Doelen van de te onderzoeken interventies binnen
dit kennisprogramma zijn re-integratie van zoveel mogelijk mensen in zo regulier
mogelijk betaald werk en het terugdringen van armoede en problematische
schulden. De kennisbehoefte van de sector wordt daarbij als uitgangspunt
genomen voor de inhoud van het programma. Van belang is dat de kennis die
beschikbaar komt haar weg vindt naar de professionals die er in de praktijk mee
moeten werken, op een wijze die het voor hen ook mogelijk maakt die kennis in
hun uitvoeringspraktijk toe te passen.

Conform het taakverzoek is uw voorstel gebaseerd op de input van het veld. Deze
heeft vorm gekregen via een wetenschappelijke analyse (quickscan) van TNO en
een vraagarticulatie van VNG en Divosa, gevolgd door een expeftbijeenkomst om
deze uitkomsten te duiden. De daaruit voortkomende programmalijnen sluiten
aan bij belangrijke actualiteiten op het terrein van werk en inkomen in het
gemeentelijke domein: re-integratie van werkzoekenden, integraal werken op het
domein van werk, inkomen in relatie tot welzijn en zorg en het tegengaan van
armoede en problematische schulden. In alle drie die domeinen is aandacht voor
methodisch werken van groot belang; het voorgestelde kennisprogramma
besteedt daar terecht aandacht aan.

Ministerievan Sociale Zaken en
Werþelegenheid
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Een eerste voorwaarde is dat de onderzoeksuitkomsten die het programma levert,
voldoende bijdragen aan de wetenschappelijke onderbouwing van toegepaste
interventies in het domein van werk en inkomen. En daarmee aan activering van
werkzoekenden, met aandacht voor de multiproblematiek waarmee mensen
kunnen kampen, en aan het tegengaan van armoede en problematische schulden.
Een tweede voorwaarde voor onderzoek is dat de kennis die ontwikkeld is, in de
praktijk ook toepasbaar en implementeerbaar is. Dit vraagt om betrokkenheid van
de praktijk al tijdens de voorbereiding en uitvoering van het onderzoek. Om goed
en gedragen onderzoek uit te kunnen voeren en de resultaten te kunnen
implementeren, is het van belang om die betrokkenheid vooraf én gedurende de
uitvoering te organiseren: op het niveau van bestuur, beleid, client en uitvoering.
Het spreekt voor zich dat het onderzoek daarbij dient te voldoen aan de
wetenschappelijke standaarden voor deugdelijk effectonderzoek. Eveneens is het
van belang dat de uitkomsten breder toepasbaar en publiek beschikbaar zijn; dit
stelt eisen aan de samenwerkende partijen.

Ik hecht er dan ook waarde aan dat deze aspecten tot hun recht komen in de
nadere uitwerking van de calls voor het programma en dat er in projecten
samenwerking wordt gezocht met onder andere gemeenten en/of
arbeidsmarktregio's. Ik hecht ook aan goede afstemming van de activiteiten in dit
programma met die van het UWV en het ministerie van VWS en die binnen
andere, relevante onderzoeksprogramma's van ZonMw en daarbuiten.

Eisen die SZW aan de uitvoering stelt:

Met nadruk verzoek ik u om in de uitvoering van het programma te borgen dat de
door u gehanteerde Code belangenverstrengeling adequaat en nauwgezet wordt
toegepast. In het bijzonder geldt dit voor het niet participeren in dezelfde
beoordelingsronde waar men gelijktijdig aanvrager is (artikel 3.1van de Code
belangenverstrengeling). Heldere commu nicatie en transparantie over het
programma en de besluitvorming speelt een wezenlijke rol. Alle inhoudelijke
uitgangspunten worden zo spoedig mogelijk vooraf helder gecommuniceerd naar
mogelijke subsidiënten (waaronder kennisinstellingen) en de betrokken
gemeenten. Dit is nodig zowel voor het realiseren van de beoogde kwaliteit van
de opbrengst als voor een gelijk speelveld. Bij de uitvoering van het programma
ziet ZonMw toe op rechtmatigheid van subsidieverstrekking door ZonMw en op het
in acht nemen van rechtmatigheideisen door subsidieontvangers.
Ik benadruk dat om risico's te minimaliseren met u afspraken zijn gemaakt zoals
over het publiceren van het subsidieplafond in de Staatscourant bij elke call. Deze
afspraken zijn opgenomen in de bijlagen

Financiën

Planning: het programma start op korte termijn, te weten per 11 november 2015
Het streven is, zoals ook blijkt uit de begroting, dat calls zoveel mogelijk
plaatsvinden aan de voorkant van het programma, zodat resultaten eerder
beschikbaar komen. De laatste projecten worden gehonoreerd in 2018. De
monitoring van de projecten loopt door tot (uiterlijk) 2022.

Voor de uitvoering van dit programma is een budget van maximaal € 10 miljoen
(inclusief uitvoeringskosten) beschikbaar. De jaarlijkse verdeling van de middelen
is als volgt (overeenkomstig uw liquiditeitsprognose):

D¡rectoraat-Generaal
Sociale Zekerhe¡d en
Integrat¡e

Datum

I 0 il0tl. 2015
Onze referentie
20L5-OOOO279634
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x € 1000 2015 2016 2017 2018-
2022

Totaal

Programma
kosten

50 4tB 992 7.LgB 8.658

Uitvoerinqskosten r07 236 213 786 r.342

Totaal 157 654 1.205 7.984 10.000

D¡rectoraat-Generaal
Soc¡ale Zekerhe¡d en
Integratie

Datum

I 0 N0v. 2015

De uitvoeringskosten mogen maximaal 13,4o/o van het budget bedragen; indien
na nacalculatie op basis van de werkelijk gemaakte kosten blijkt dat de werkelijke
kosten lager zijn vindt verrekening dan wel teruggaaf plaats.
De bevoorschotting verloopt via de bankrekening van ZonMw en is gebaseerd op
de liquiditeitenprognose van ZonMw. Deze is op haar beurt weer afgeleid van een
terughoudende voorschotverlening door ZonMw zelf, waarbij ZonMw rekening
houdt met het debiteurenrisico van de wederpartijen.

De financiering geschiedt onder begrotingsvoorwaarden. Wanneer het er in een
lopend jaar op lijkt dat de algemene kosten qua begroting in een programmalijn
en/of call overschreden gaan worden, overlegt u tijdig met SZW over wat komt te
vervallen of uitgesteld. Monitoring hiervan neemt u op in de
voortgangsrapportages naar SZW.

Ik vraag u voorts om in de jaarlijkse voortgangsrapportage en eindevaluatie in te
gaan op de volgende punten die voor SZW belangrijk zijn omdat ze van invloed
zijn op het succes van het programma:

- dat op basis van inhoud en aantal projectaanvragen, het aantal dat
gehonoreerd wordt en afgerond, wordt gemeten of er voldoende
belangstelling is voor de regeling en voor welke onderwerpen er
belangstelling is (de verdeling over de verschillende thema's);

- dat - bijvoorbeeld aan de hand van het overzicht welke partijen hebben
aangevraagd - inzicht wordt verkregen in/of en hoe de samenwerking
tussen gemeentelijk beleid, uitvoering en onderzoek vorm krijgt in de
projecten en welke resultaten dat oplevert;

- hoe gemeenten (bestuur, beleid en praktijk) bij de onderzoeken betrokken
zijn;

- of de gehonoreerde projectaanvragen enerzijds voldoende toevoegen over
kennis omtrent effectiviteit (bv variatie in aard effectonderzoek op basis
van plek op effectladder) en anderzijds overdraagbare resultaten
opleveren.

- een overzicht van behaalde resultaten (overzicht van de belangrijkste
uitkomsten uit de onderzoeken); welke inzichten dit oplevert (voor beleid
en de praktijk)?

U wordt daarom verzocht vanaf 2017 jaarlijks, in de tweede
voortgangsrapportage, een tussentijdse evaluatie te doen waarin u ingaat op
bovengenoemde punten. In de tweede voortgangsrapportage in 2016 gaat u,
waar mogelijk, ook in op bovenstaande punten aan de hand van de eerste (en
tweede) call. Wijziging van de opdracht kan altijd plaatsvinden in overleg.

De jaarlijkse aansturing vindt plaats op grond van de'Werkafspraken planning &
control SZW en ZonMw en governance kennisprogramma Vakkundig aan het werk'
(hierna te noemen Werkafspraken p&c) welke als bijlage is opgenomen.

Onze referent¡e
2075-0000279634
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In het programma wordt onderscheid gemaakt tussen de programmalijnen;
1) re-integratie;
2) integraal werken;
3) het tegengaan van armoede en problematische schulden; en
4) methodisch werken.

Het deelprogramma "re-integratie" zal het zwaarste accent krijgen.

Ten aanzien van de invulling van het budget voor Verspreidings- en
Implementatiesubsidie (VIMP) verzoek ik u in nauw overleg te treden met SZW,
Divosa, SBCM, BvK en VNG, aangezien hier een belangrijk raakvlak ligt met
activiteiten van deze partijen rond verzameling, vertaling en verspreiding van
kennis en de (wijze van) toepassing van kennis in de gemeentelijke organisatie

UWV heeft zich bereid verklaard om onder bepaalde voorwaarden relevante en
kwalitatief goede subsidieaanvragen die afgewezen zijn door ZonMw, te bezien op
mogelijkheid voor subsidiëring door UWV, Ik vraag u om hiervoor met UWV een
efficiënte werkwijze te organiseren binnen de regels die ZonMw en UWV hanteren
voor subsidiebeoordeling en verstrekking,

Tot slot:
Ik stem met inachtneming van bovenstaande opmerkingen, in lijn met het
eerdere taakverzoek, de in de bijlagen (programma en Werkafspraken p&c),
beschreven eisen aan de uitvoeringt graag in met het programmavoorstel. Tevens
verleen ik u met deze brief -onder verwijzing naar de goedkeuring van de Minister
van VWS op grond van artikel 3, derde lid, van de Wet op de Organisatie
Zorg0nderzoekNederland- opdracht tot het uitvoeren van het kennisprogramma
"Vakkundig aan het werk". Daarbij verzoek ik u om minimaal tweemaal per jaar,
ten behoeve van de Stuurgroep van dit kennisprogramma, eeR
voortgangsrapportage op te stellen. Op basis van die voortgangsrapportages
besluit SZW, na instemming van de Stuurgroep, over bijstelling en aanpassing
van het programma, indien nodig. Aanpassingen op het programma legt u steeds
voor en behoeven altijd instemming van de Stuurgroep. De jaarlijkse prioriteiten
stelt ZonMw vast op basis van een brief van SZW, na overeenstemming in de
Stuurgroep.

Met betrekking tot de Werkafspraken p&c zoals met u is overeengekomen en van
toepassing, verwijs ik u naar de bij deze brief gevoegde bijlage. De inhoud van
het kennisprogramma dat u heeft opgesteld in opdracht van SZW treft u eveneens
als (aparte) bijlage aan.

Onder verwijzing naar uw begroting stel ik voor 2015 een voorschot van
€ 157.000,-- beschikbaar conform de liquiditeitsprognose. Dit bedrag wordt op of
omstreeks 30 november 2015 bijgeschreven ten gunste van uw
bankrekeningnummer NL43INGB0000181800 ten name van ZonMw te Den Haag
onder vermelding van"Vakkundig aan het werk".
Over de bevoorschotting voor het jaar 2016 zal ik u separaat informeren.

D¡rectoraat-Generaal
Sociale Zekerheid en
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Ik wens u veel succes bij de uitvoering van dit programma en zie uit naar een
prettige samenwerking.

Hoogachtend,
de Staatssecretaris van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,

s deze,

dr. Haar
Sociale Zekerheìd en Integratie

D¡rêctoraat-Generaal
soc¡ale zekerhe¡d en
Integratie

Datrrn
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Bijlage 4 Prioriteringsmatrix 
 
 

  Relevantie 

  Zeer relevant 
(high) 

 Relevant 
(intermediate) 

Laag relevant 
(low) 

Kwaliteit 

Zeer goed (excellent) 1 3 - 

Goed (good) 2 4 - 

Voldoende (Sufficient) 5 - - 

Matig (moderate) - - - 

Onvoldoende (insufficient - - - 

 
De onderlinge weging van relevantie en kwaliteit gebeurt aan de hand van een prioriteringsmatrix. De 
programmacommissie oordeelt over de relevantie van een onderzoeksproject. Externe experts 
(eventueel uit het buitenland) geven een oordeel over de kwaliteit. Voor het programma weegt 
relevantie zwaarder dan kwaliteit: de financiering van aanvragen verloopt van prioritering 1 tot en met 
5, tenzij anders aangegeven in de desbetreffende subsidieoproep, afhankelijk van het beschikbare 
budget. Projecten die lager dan een vijf scoren kunnen niet worden gehonoreerd. 
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Bijlage 5 Gebruikte afkortingen  
 
AKC: Arbeidsdeskundig Kennis Centrum 
AWBZ: Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 
BvK: Beroepsvereniging voor Klantmanagers 
CGL: Centrum Gezond Leven 
GGZ-NL; Geestelijke Gezondheidszorg Nederland 
LP-GGZ: Landelijk Platform GGZ 
MKB: Midden- en kleinbedrijf 
NCJ: Nederlands Centrum Jeugdgezondheid 
NISB: Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen 
NJI: Nederlands Jeugdinstituut 
NVVK: Vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren (oorspronkelijk Nederlandse 
Vereniging voor Volkskrediet) 
SBCM: Stichting Beheer Collectieve Middelen 
SW: Sociale Werkvoorziening 
SZW: Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
TNO: Nederlandse Organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek 
UWV: Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen 
VNG: Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
VNO-NCW: samentrekking van de afkortingen van het Verbond van Nederlandse Ondernemingen 
(VNO) en het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond (NCW) (de volledige namen worden niet 
meer gebruikt) 
VWS: Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Wmo: Wet maatschappelijke ondersteuning  
ZonMw: Zorgonderzoek Nederland/Medische wetenschappen 
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