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vakkundig aan het werk

Geëquipeerd met de 
laatste kennis, 
 verschijnt de 
 adviseur afgetraind 
aan de start

Het vuur in de broek hebben

n
og een maand en dan start weer La Grande Boucle, ofwel de Tour de 
France. Een lus van 3300 kilometer door Frankrijk, verdeeld over 21 etappes, 
met als hoogtepunt de rit naar de Alpe d’Huez waarin de renners ruim 
vijfduizend hoogtemeters overwinnen. Deelnemen aan deze wedstrijd, laat 

staan hem winnen, vraagt een uitgekiend samenspel van trainen, tactiek en materi-
aal. Waarbij de profs continu bezig zijn hun trainingsmethodes te verbeteren en hun 
voeding zo goed mogelijk daarop af te stemmen; een renner die dat niet doet, heeft 
in het peloton niets te zoeken.   

Topsport
Ook werken in het domein Werk en Inkomen is topsport. Er komt veel kijken bij het 
naar werk begeleiden van werkzoekenden, met of zonder arbeidsbeperking. Het 
stellen van een goede diagnose, de keuze voor een aanpak, het onderhouden van 
contact met werkgevers en het beïnvloeden van het gedrag van de werkzoekende. 
Bovendien is er bij een aanzienlijk deel van de cliënten veel meer aan de hand dan 
alleen het ontbreken van werk.
Bij het kiezen van de beste aanpak, gaat het om het samenspel tussen de wens van 
de klant, de ervaring van de adviseur en de kennis die er uit onderzoek naar 
effectiviteit van aanpakken beschikbaar is. Het goede nieuws is dat er steeds meer 
van dergelijk onderzoek beschikbaar is, mede dankzij Vakkundig aan het Werk. In 
wielrentermen; hiermee kan je je als professionele wielrenner steeds beter voorberei-
den op grote rondes. Het minder goede nieuws is dat, anders dan bij de wielrenners, 
het nog steeds allerminst vanzelfsprekend is dat de adviseur zijn voorbereiding 
aanpast. De adviseur kiest er vaak voor te blijven trainen op de oude, vertrouwde 
wijze, zonder de beschikbare nieuwe kennis toe te passen. Dat ligt soms aan het 
onderzoek zelf, maar vaak ook aan de adviseur die de gebruiksmogelijkheden ervan 
niet in wil of kan zien.

Onlosmakelijk
Om ervoor te zorgen dat onderzoek goed bruikbaar is in de praktijk, is het cruciaal 
dat adviseur en onderzoeker er van begin tot eind samen bij betrokken zijn. Precies 
zoals het programma Vakkundig aan het Werk dat organiseert. Op die manier is 
onderzoek niet iets dat los staat van het dagelijkse werk van de adviseur, maar raakt 
het onlosmakelijk verbonden met zijn werk. Het onderzoek gaat over de vragen die 
de adviseur bezighouden en levert de antwoorden waar de adviseur vakkundiger 
van wordt. De adviseur zou zich verplicht moeten voelen om inzichten uit nieuw 
onderzoek in zijn werk toe te passen.
Sterker nog, Vakkundig aan het Werk is onmisbaar voor de adviseur die in topvorm 
wil zijn. Geëquipeerd met de laatste kennis, verschijnt hij afgetraind aan de start. 
Zogezegd met het vuur in de broek!  

Fred Paling,
Voorzitter raad van bestuur UWV,
Lid stuurgroep Vakkundig aan het werk
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