
 
 

Uitnodiging: Startbijeenkomst Kennisprogramma Vakkundig aan het werk
 

Datum: Woensdag 11 november 2015 

Tijdstip: 12.00 – 17.30 uur 

Locatie: Het Spoorwegmuseum in Utrecht (

 

Graag nodigen we u uit voor de startbijeenkomst van het Kennisprogramma Vakkundig aan het werk. 

biedt gemeenten en wetenschappers de kans te ontdekken wat de beste manieren zijn om mensen weer volop te 

laten meedoen aan de samenleving. Er zij

en armoedebestrijding en schuldhulpverlening.

 

Op deze dag ontvangt u informatie over de inhoud van het kennisprogramma en de subsidieprocedure. U 

uitgedaagd om de werelden van beleid en praktijk bij gemeenten, onderwijs en onderzoek met elkaar te verbinden

u ontdekt, aan de hand van concrete voorbeelden, hoe praktijkvragen vertaald kunnen worden naar onderzoek, hoe u 

samenwerking opzet en wat deze samenwerking oplevert.

 

12.00 - 12.30 uur: Ontvangst 
 
12.30 - 13.30 uur: Kennislunch volgens de vier programmalijnen

Ontmoet uw mogelijke samenwerkingspartners 
expertise uit. U kunt
 

13.30 - 14.30 uur:  Welkom en officieel startmoment van het Kennisprogramma
 Welkom door d
 Officiële start door 

Werkgelegenheid
 Toelichting op het programma door 

Fleur Boulogne (programma
    
14.30 - 15.15 uur:  Pauze 
 
15.15 - 16.30 uur:  Workshopronde

U heeft de keuze uit 
 
1. Hoe kan onderzoek bijdragen aan een effectievere gemeentelijke re
Wat is het belang voor gemeenten om mee te doen aan onderzoek? 
Door Merel Schuring (Erasmus MC) en Koos van Dijk (Gemeente Rotterdam)
 
2. Aan de slag met je vraag (2x) 
Hoe komen praktijkvragen terecht in een onderzoek
Workshop 2a: door Lex Burdorf (Erasmus MC)
(Rijksuniversiteit Groningen).  
Workshop 2b: door Piet van der Smissen (Tranzo), Petra Vranken (Academische werkplaats Zuid Limburg) en 
Suhreta Mujakovic (Academische werkplaats Zuid Limburg)
 
16.30 - 17.00 uur:  Interactieve plenaire afsluiting
 
17.00 - 18.00 uur:  Borrel  
 
 

Aanmelden 

Klik hier om u aan te melden. Deelname aan de bijeenkomst is gratis. Heeft u zich al opgegeven naar aanleiding van 

de Save the date, dan hoeft u zich niet opnieuw aan te melden. 

een link zodat u alsnog uw workshopkeuze kunt maken.

 

Divosa, VNG, UWV, de ministeries van VWS en SZW

Uitnodiging: Startbijeenkomst Kennisprogramma Vakkundig aan het werk

 

: Het Spoorwegmuseum in Utrecht (Maliebaanstation 16, 3581 XW  Utrecht) 

Graag nodigen we u uit voor de startbijeenkomst van het Kennisprogramma Vakkundig aan het werk. 

biedt gemeenten en wetenschappers de kans te ontdekken wat de beste manieren zijn om mensen weer volop te 

laten meedoen aan de samenleving. Er zijn vier programmalijnen: re-integratie, integraal werken

en armoedebestrijding en schuldhulpverlening. 

ontvangt u informatie over de inhoud van het kennisprogramma en de subsidieprocedure. U 

van beleid en praktijk bij gemeenten, onderwijs en onderzoek met elkaar te verbinden

ontdekt, aan de hand van concrete voorbeelden, hoe praktijkvragen vertaald kunnen worden naar onderzoek, hoe u 

samenwerking opzet en wat deze samenwerking oplevert. 

volgens de vier programmalijnen 
ntmoet uw mogelijke samenwerkingspartners en wissel ervaringen, 

U kunt interessant materiaal meenemen om op de tafels neer te 

Welkom en officieel startmoment van het Kennisprogramma 
Welkom door dagvoorzitter Henk Smid.  
Officiële start door Jetta Klijnsma (Staatssecretaris van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid) en René Paas (namens de stuurgroep). 

lichting op het programma door Cees van Eijk (voorzitter programmacommissie) en 
Fleur Boulogne (programma-secretaris). 

ronde 
U heeft de keuze uit twee workshops: 

een effectievere gemeentelijke re-integratie aanpak?
Wat is het belang voor gemeenten om mee te doen aan onderzoek? Hoe gaat dit in zijn werk en wat levert het op?

Koos van Dijk (Gemeente Rotterdam). 

in een onderzoek en hoe snel heb je resultaat waar je wat aan hebt?
Lex Burdorf (Erasmus MC), Henk Oranje (opleider-arbeidsdeskundige)

Piet van der Smissen (Tranzo), Petra Vranken (Academische werkplaats Zuid Limburg) en 
Suhreta Mujakovic (Academische werkplaats Zuid Limburg). 

lenaire afsluiting 

Deelname aan de bijeenkomst is gratis. Heeft u zich al opgegeven naar aanleiding van 

de Save the date, dan hoeft u zich niet opnieuw aan te melden. Wel ontvangt u van het congresbureau een mail met 

een link zodat u alsnog uw workshopkeuze kunt maken. 

, de ministeries van VWS en SZW en ZonMw hopen u te begroeten op 11 november!

Uitnodiging: Startbijeenkomst Kennisprogramma Vakkundig aan het werk 

Graag nodigen we u uit voor de startbijeenkomst van het Kennisprogramma Vakkundig aan het werk. Het programma 

biedt gemeenten en wetenschappers de kans te ontdekken wat de beste manieren zijn om mensen weer volop te 

integraal werken, methodisch werken 

ontvangt u informatie over de inhoud van het kennisprogramma en de subsidieprocedure. U wordt 

van beleid en praktijk bij gemeenten, onderwijs en onderzoek met elkaar te verbinden en 

ontdekt, aan de hand van concrete voorbeelden, hoe praktijkvragen vertaald kunnen worden naar onderzoek, hoe u 

ervaringen, vraagstukken en 
p de tafels neer te leggen. 

  

taatssecretaris van Sociale Zaken en 

Cees van Eijk (voorzitter programmacommissie) en 

integratie aanpak? 
Hoe gaat dit in zijn werk en wat levert het op? 

en hoe snel heb je resultaat waar je wat aan hebt? 
arbeidsdeskundige) en Sandra Brouwer 

Piet van der Smissen (Tranzo), Petra Vranken (Academische werkplaats Zuid Limburg) en 

Deelname aan de bijeenkomst is gratis. Heeft u zich al opgegeven naar aanleiding van 

l ontvangt u van het congresbureau een mail met 

hopen u te begroeten op 11 november! 


