
   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manifest voor samenwerking 
 
 
Samen leren en kennis ontwikkelen in de CoP Gewogen Maatwerk 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Onze droom 
 
Mensen beter kunnen helpen aan een eerlijke kans op een waardevol leven. Dat is 
onze droom. Een arbeidsre-integratie uitvoeringspraktijk ontwikkelen gebaseerd op 
vertrouwen, verbinden, wederkerigheid, gelijkheid van kansen, persoonlijke 
ontwikkeling en meedoen. Dat is waar wij voor gaan. 
 
Wij geloven dat het bereiken van een inclusieve arbeidsmarkt een kwestie van 
gedragsverandering is. Van zowel werkzoekenden als werkgevers. En ook van 
professionals en hun organisaties.  
 
In de Community of Practice Gewogen Maatwerk bundelen we onze krachten van 
gemeenten, wetenschap en onderwijspraktijk. Samen bouwen we sneller en met 
meer kwaliteit aan onze droom. 
 



Dit leveren we op 
 

Wij leveren als Community of Practice Gewogen Maatwerk opbrengsten op op drie 

niveaus: 

 

 Voor gemeenten: versnelling en verdieping van de re-integratie trajecten 
 
Vele handen maken licht werk. Door deze grootschalige samenwerking aan 
kennis- en praktijkontwikkeling op basis van een uniform referentiemodel, 
profiteren alle betrokken gemeenten sneller van een rijker, completer en 
sterker onderbouwd inzicht in wat werkt en wat niet werkt om zo een 
inclusieve arbeidsmarkt te bevorderen. 

 

 Kennis- en competentieontwikkeling van professionals: 
 
o Handvatten voor methodisch handelen voor de klantmanager 
o Krachtiger en effectiever opereren door onderbouwde kennis en 

praktijkervaring 
o Aanscherpen van ideeën en visie op het vak 
o Uitproberen van nieuwe werkwijzen  
o Vinden van inspiratie en voldoening 

 

 Algemene kennisontwikkeling voor vakmanschap: 
 
o Een uitgewerkt gedragsmodel waarin zichtbaar is welke factoren voor 

mensen de afstand tot de arbeidsmarkt verkleinen.  
o Het theoretisch model en de body of knowledge die we daaraan gaan 

ophangen, het Werklandschap van de Programmaraad W&I en 
Kopkrakers fungeren als landingsplaatsen voor de kennis. 

o Nieuwe kennis en inzichten worden beschikbaar gemaakt en zijn terug 
te vinden in opleidingstrajecten. 

o Belangrijke onderdelen in het HBO Bachelor - uitstroomprofiel re-
integratiedeskundige komen uit de CoP. 

o Verbinden van bestaande kennis met nieuwe inzichten. 
 

 

Dit zijn wij 
 

 Wij zijn verkenners en smaakmakers 

 Wij brengen wetenschappelijke kennis en praktijkervaring samen 

 Wij ontwikkelen nieuwe kennis 

 En laten die kennis stromen 

 Hiermee ontwikkelen we hogere kwaliteit 

 En bouwen aan een overtuigd en goed verhaal 
 
We hanteren leidende principes voor het benaderen van mensen en professional: 

 Het gaat over mensen met een kloppend hart. 

 We gaan uit van gelijkwaardigheid tussen professional en de mensen die 
het betreft. 

 Wij gaan uit van wederkerigheid in relaties. 

 We werken met en vanuit vertrouwen. 

 



Dit mogen we van elkaar verwachten 
 

 Deelnemende gemeenten werken in hun eigen praktijken aan de 
ontwikkeling van gewogen maatwerk en hanteren het integratieve 
gedragsmodel van TNO als basis voor het handelen. Zij gaan vooral zelf in de 
praktijk aan de slag. Zie bijlage voor een overzicht van de lopende 
projecten. 

 Deelnemende wetenschappers richten gedurende anderhalf jaar een 
onderzoeksprogramma in waarin weerbarstige beleids- en praktijkvragen in 
onderzoekstermen zijn vertaald en waaraan de academische wereld in 
samenhang en in samenwerking kan werken. 

 Deelnemende onderwijsinstellingen brengen bestaande kennis in en 
integreren nieuw ontwikkelde kennis in onderwijsprogramma’s. 
 

 Divosa fungeert als programmabureau en draagt zorg voor de regie, 
logistieke organisatie en de uitvoering.  

 TNO fungeert als kennis- en onderzoekspartner op programmaniveau en 
veelal ook bij de begeleiding van de deelnemende gemeenten. 

 Bureau Mozaïek organiseert en faciliteert de bijeenkomsten van de 
Community of Practice.  
 

Deze partijen zullen de samenwerking zodanig inrichten dat ze optimaal gebruik 
kunnen maken van elkaars kennis, kwaliteiten en competenties. 
 
Van alle deelnemers de bereidheid om: 

 Ervaringen en kennis te delen 

 Eigen leervragen in te brengen 

 Als team sessies voor te bereiden en de resultaten uit de CoP te 
delen/verspreiden zowel binnen als buiten de eigen organisatie 

 Deel te nemen aan de sessies (in verband met de groepsgrootte een per 
team)  
 

De kosten van deze programmaondersteuning, bestaande uit de voorbereiding en 
begeleiding van de 12 bijeenkomsten gedurende 18 maanden bedragen ca. € 60.000 
excl. BTW. Deelnemende gemeenten en SAM leveren een eigen bijdrage van € 4.000 
per jaar. Hogescholen en Universiteiten leveren uren en eventueel locatie en/of 
faciliteiten indien nodig. 
 
Op deze manier nemen wij onze verantwoordelijk voor een arbeidsre-integratie 
uitvoeringspraktijk gebaseerd op vertrouwen, verbinden, wederkerigheid, gelijkheid 
van kansen, persoonlijke ontwikkeling en meedoen. Daarom tekenen wij dit 
manifest. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlagen  
Werkplan CoP (voor de komende 18 maanden) 
Beschrijving projecten deelnemende gemeenten 
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