
 

Onderzoek of re-integratie in jouw 
gemeente werkt 
Subsidie voor gemeenten die onderzoek doen 
naar hun werkgeversdienstverlening 
 
Hoe kan jouw gemeente werkgevers stimuleren om mensen met een 
achterstand op de arbeidsmarkt aan te nemen en aan het werk te houden? 
Het kennisprogramma Vakkundig aan het werk biedt gemeenten subsidie 
om deze vraag te onderzoeken. Je kunt een aanvraag voor een projectidee 
indienen voor 3 oktober 2017 14:00 uur. 
 

 
 
Waar moet het onderzoek over gaan?   
Deze subsidieronde is bedoeld voor onderzoek naar wat wel en niet werkt 
in de gemeentelijke dienstverlening aan werkgevers. Gemeenten helpen 
mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk. Vaak zijn 
dit kwetsbare mensen met verschillende problemen. In de begeleiding naar 
regulier werk zijn werkgevers van groot belang. Hoe vindt een gemeente 
werkgevers die deze mensen een kans op werk willen bieden? Wat 
hebben werkgevers nodig om deze mensen aan het werk te houden? Hoe 
kunnen gemeenten werkgevers stimuleren om duurzaam werk te creëren 
voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt? Wat werkt voor wie? 
Deze vragen spelen een belangrijke rol bij het vormgeven van beleid over 
werkgeversgerichte dienstverlening. 
 
Wat werkt nu echt?   
Met subsidie onderzocht de gemeente Rotterdam hun aanpak om 
kwetsbare jongeren op de rails te zetten. Hogeschool Rotterdam voerde 
het onderzoek naar de werkzame elementen van de aanpak uit. Draait het 
om een goede intake of zijn misschien de kleinschaligheid en een goede 
begeleiding belangrijker? En wat is de invloed van de persoonlijkheid van 
de begeleiders? Lees meer over dit project in het online magazine Trots op 
je vak: Heilige boontjes leidt lastpakken op tot barista’s. 
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Programma Vakkundig aan het werk 

Het doel van Vakkundig aan het werk is kennis 

ontwikkelen die gemeenten in hun praktijk kunnen 

gebruiken om hun dienstverlening te verbeteren. 

Daarbij gaat het om kennisvragen als: wat werkt voor 

wie en waarom? Vakkundig aan het werk is een 

meerjarig programma en stelt budget beschikbaar in 

verschillende subsidierondes voor onderzoek in en 

door gemeenten. Meer informatie lees je op 

www.zonmw.nl/vakkundigaanhetwerk  

 

De opdrachtgever van het programma is het ministerie 

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). 

Samenwerkingspartners binnen Vakkundig aan het 

werk zijn Divosa, VNG, UWV, het ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en ZonMw. 

 

ZonMw stimuleert 

gezondheidsonderzoek en 

zorginnovatie 

 

Laan van Nieuw Oost-Indië 334 

2593 CE Den Haag 

Postbus 93245 

2509 AE Den Haag 

Telefoon 070 349 51 11 

Fax 070 349 51 00 

info@zonmw.nl 

www.zonmw.nl 

 

Vooruitgang vraagt om onderzoek en ontwikkeling. 

ZonMw financiert gezondheidsonderzoek én 

stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis – 

om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren. 

 

ZonMw heeft als hoofdopdrachtgevers het ministerie 

van VWS en NWO. 

 

http://www.zonmw.nl/reintegratiesubsidieoproep
http://www.trots-op-je-vak.nl/re-integratie-met-heilzaam-sausje-van-straatcultuur-2/
http://www.zonmw.nl/vakkundigaanhetwerk


 

Hoe doe je mee?  
Elke gemeente die wil weten of haar werkgeversgerichte dienstverlening 
effectief is, kan een aanvraag voor een projectidee doen. Om in 
aanmerking te komen voor subsidie is het belangrijk dat: 
 

 de aanvraag gaat over onderzoek naar effectiviteit van interventies 
op gemeentelijk niveau die werkgevers stimuleren om meer 
mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen en 
aan het werk te houden; 

 verschillende (liefst lokale of regionale) partners samenwerken, 
zoals een regionale of lokale werkgeversvereniging, een re-
integratiebedrijf of een onderwijsinstelling; 

 een gemeente en een onderzoeksinstelling de subsidie aanvragen; 

 het projectidee op 3 oktober 2017 om 14:00 uur digitaal is 
ingediend bij ZonMw. 

 
Hoe werkt een aanvraag bij ZonMw? 
Nadat je projectidee is ingediend, beoordeelt een commissie je aanvraag. 
In de commissie zitten onderzoekers, vertegenwoordigers van gemeenten 
en beleidsadviseurs. Bij een positief advies werk je het projectidee uit tot 
een subsidieaanvraag. Deadline voor indiening van deze uitgewerkte 
subsidieaanvraag is 6 maart 2018. Daarna bekijken referenten en de 
commissie je subsidieaanvraag, waarna op 12 juni 2018 een besluit over 
de toekenning van de subsidie volgt.  
 
Wie kunnen aan de slag met de nieuwe kennis? 
De kennis uit Vakkundig aan het werk moet allereerst toepasbaar zijn voor 
gemeentelijke klantmanagers, sociaal werkers, beleidsmedewerkers, 
medewerkers van wijkteams en cliëntenvertegenwoordigers. Ook 
medewerkers in de sociale werkvoorziening, jobcoaches en andere re-
integratieprofessionals (ook uit de private sector) kunnen ermee aan de 
slag. Uiteindelijk hebben de werkzoekende cliënten van de gemeenten 
baat bij de resultaten van de projecten.  
 
Subsidie Vakkundig aan het werk 
Gemeenten en kennisinstellingen kunnen samen subsidie aanvragen bij 
het programma Vakkundig aan het werk. De 4 oproepen richten zich op het 
ontwikkelen van kennis over effectieve aanpakken in de gemeentelijke 
uitvoeringspraktijk op het terrein van werk en inkomen. De 3 andere 
subsidieaanvragen zijn:  
 

 Interventies om methodisch werken te bevorderen;  
 

 Het ontwikkelen van casuïstiekvoering om integraal werken te 
bevorderen;  

 

 Duurzame gedragsverandering door interventies op het gebied van 
schuldhulpverlening en armoedebestrijding. 

 

 

  
 

         
 

 
              

  
 

 

 
 

 
 

    

https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/methodisch-werken-3e-subsidieronde-vakkundig-aan-het-werk/
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/integraal-werken-3e-subsidieronde-vakkundig-aan-het-werk/
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/integraal-werken-3e-subsidieronde-vakkundig-aan-het-werk/
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/schuldhulpverlening-en-armoedebestrijding-3e-subsidieronde-vakkundig-aan-het-werk/
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/schuldhulpverlening-en-armoedebestrijding-3e-subsidieronde-vakkundig-aan-het-werk/

