
Kopkrakers 
Kies voor maatwerk
Adviesrapport voor verdere ontwikkeling van 
het concept Kopkrakers
Een tool voor professionals in het domein werk en inkomen om 
professionele intuïtie verder te verbeteren



COLOFON

Adviesrapport voor het project ‘Kenniskompas’ voor verdere ontwikkeling 
van het concept Kopkrakers.
 
Een tool voor professionals in het domein werk en inkomen om 
professionele intuïtie verder te verbeteren.

In opdracht van het Kennisplatform voor Werk en Inkomen.

Januari 2019 - maart 2020

Project uitgevoerd door Muzus
Neele Kistemaker
Kaila Vreeken
Lotte Salomé
Rachel Rietdijk

www.muzus.nl



Kopkrakers is een conceptontwerp dat onderzoeks- en ontwerpbureau 
Muzus in opdracht van het Kennisplatform Werk en Inkomen heeft 
ontworpen. Dit concept geeft een antwoord op de opdracht: 

Ontwerp een kenniskompas dat professionals ondersteunt om evidence based 
practice rondom reïntegratie vorm te geven, concreet te maken en toe te passen.

Kopkrakers is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met 
klantmanagers*, hun leidinggevenden, wetenschappers en experts op het 
gebied van Evidence Based Practice en kennisdeling in het domein werk 
en inkomen. 

 

In dit rapport wordt beschreven wat het concept Kopkrakers inhoudt, 
aangevuld met input van de doelgroep, welk advies Muzus geeft voor 
verdere ontwikkeling van Kopkrakers en hoe Kopkrakers tot stand is 
gekomen.

*Met de term klantmanager bedoelen we naast klantmanagers, ook trajectbegeleiders, re-
integratieconsulenten, adviseurs werk etc. Kortom alle professionals bij gemeenten en UWV 
die werkzoekenden/werklozen ondersteunen in het traject naar werk.
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Begrippenlijst
Aanpak
Een aanpak is een manier voor de klantmanager om een klant te helpen. Dat kan 
zijn het toepassen of in gebruik nemen van een instrument (bijvoorbeeld: inzetten 
van een jobcoach) of een manier om een klant te benaderen (bijvoorbeeld: begrip 
tonen en een luisterend oor zijn). Een aanpak is een type optie in het concept 
Kopkrakers. Werkwijze is het andere type.

Intervisie
Intervisie kan men kennen als een moment om individueel te reflecteren op het 
eigen werk. In het concept Kopkrakers spreken we over een intervisie als onderdeel 
van het concept. Met een intervisie bedoelen we op een georganiseerd moment 
casuïstiek bespreken. Medewerkers  kunnen elkaar helpen met een moeilijke casus 
en van elkaars keuzes te leren. In sommige organisaties komen intervisies, ook 
bekend als casuïstiek besprekingen al voor.

Klantmanager
Met de term klantmanager bedoelen we naast klantmanagers, ook 
trajectbegeleiders, re-integratieconsulenten, adviseurs werk etc. Kortom alle 
professionals bij gemeenten en UWV die werkzoekenden/werklozen ondersteunen 
in het traject naar werk.

Roadmap
Een overzicht van achtereenvolgende en/of parallelle acties over een bepaalde 
tijd. Om een helder en overzichtelijk geheel te maken van het vervolgtraject 
van Kopkrakers, is dit verwerkt in een ‘roadmap’; de route naar een succesvol 
geïmplementeerde Kopkrakers (zie pagina 40 en verder).

Werkwijze
Een werkwijze beschouwen we als een methodische manier van werken binnen 
de organisatie. Een werkwijze is bijvoorbeeld het volgen van een stappenplan of 
het toepassen van een richtlijn. De werkwijze is een type optie in het concept 
Kopkrakers. Aanpak is het andere type.

In dit rapport worden verschillende begrippen gebruikt voor verzamelde kennis of 
Kopkraker-dilemma’s. Hieronder staan deze begrippen uitgelegd.

Bibliotheek
De bibliotheek is een onderdeel van de Kopkrakers-app. In de bibliotheek staan 
de werkwijzen met bijbehorende uitleg vanuit de drie perspectieven van EBP, 
waarnaar is gerefereerd in de Kopkraker-dilemma’s. In de roadmap (zie pagina 40 
en verder) is het begrip ‘bibliotheek’ vervangen voor het begrip ‘register’, omdat 
bleek dat het woord ‘bibliotheek’ niet de juiste verwachtingen schepte (zie advies: 
“Onderzoek het effect van de naam Kopkrakers en de term bibliotheek.” op pagina 
37).

Body of knowledge
De ‘body of knowledge’ is de beschikbare kennis in het domein werk en inkomen. 
Op dit moment is alle beschikbare kennis nog versplinterd en is er geen overzicht 
over wat er exact beschikbaar is. Er is daarom nog geen sprake van een body of 
knowledge.

Kennisbank
Een kennisbank is een verzameling van beschikbare kennis, waarin de kennis is 
vertaald naar een bruikbare versie voor de gebruiker. In feite is een kennisbank in 
de context van dit rapport een vertaalde ‘body of knowledge’ voor professionals in 
het domein werk en inkomen.

Register
Het begrip ‘register’ is een vervanging voor het begrip ‘bibliotheek’. Het register is 
een onderdeel van de Kopkrakers-app. In het register staan de werkwijzen met 
bijbehorende uitleg vanuit de drie perspectieven van EBP, waarnaar is gerefereerd 
in de Kopkraker-dilemma’s. In de roadmap (zie pagina 40 en verder) is het begrip 
‘bibliotheek’ vervangen voor het begrip ‘register’, omdat bleek dat het woord 
‘bibliotheek’ niet de juiste verwachtingen schepte (zie advies: “Onderzoek het 
effect van de naam Kopkrakers en de term bibliotheek.” op pagina 37).
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Van opdracht naar Kopkrakers
Het Kennisplatform Werk en Inkomen heeft als doel om ‘evidence based practice’ 
(EBP) te bevorderen in de uitvoering binnen het domein werk en inkomen. Hiervoor 
is het ‘Kenniskompas’ in het leven geroepen, wat de klantmanager begeleidt in 
het toepassen van EBP in de praktijk. Dit houdt in dat hun beslissingen worden 
gebaseerd op zowel wetenschappelijk onderzoek, behoeften van de klant, als 
ervaringen van andere klantmanagers. Muzus heeft de opdracht gekregen om 
het Kenniskompas concreet te maken, te vertalen naar een concept en deze te 
toetsen met de praktijk door middel van een veldraadpleging. Hieruit moet blijken 
of er voldoende draagvlak is onder klantmanagers en of het aansluit bij hun 
behoeften. 

Om ervoor te zorgen dat het Kenniskompas zou aansluiten bij de behoeften van 
de klantmanager, heeft Muzus het concept in co-creatie met klantmanagers en 
andere stakeholders ontwikkeld. Er zijn interviews uitgevoerd met klantmanagers, 
experts op het gebied van EBP en er zijn gesprekken tussen klanten en 
klantmanagers bijgewoond.

Op basis van inzichten uit dit onderzoek zijn randvoorwaarden samengesteld voor 
het ontwerp van drie concepten. Deze drie concepten zijn verder uitgewerkt in 
samenwerking met stakeholders tijdens een Co-creatie JAM. Inzichten uit deze 
sessie zijn gebruikt om de drie concepten verder uit te werken. 

In samenspraak met het Kennisplatform Werk en Inkomen is er een keuze gemaakt 
voor het concept Kopkrakers. Kopkrakers is door middel van focusgroepen met 
klantmanagers, leidinggevenden en kwaliteitsmedewerkers verder uitgewerkt, 
waarna een werkend prototype is gemaakt.

Het prototype van Kopkrakers is door middel van focusgroepen kwalitatief 
geëvalueerd. Daarna is Kopkrakers kwantitatief geëvalueerd, aan de hand van 
een webinar waarin het concept werd toegelicht en een enquête waarmee de 
appreciatie onder klantmanagers is gemeten. De inzichten uit deze veldraadpleging 
en het voorgaande onderzoek hebben geleid tot een advies voor verdere 
ontwikkeling.
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GOEDE KEUS!
Omdat

BRON

Wat zou
jij doen?

Figuur 1. Het concept Kopkrakers bestaande uit de Kopkrakers app, de klantmanager team intervisie en 
de bibliotheek.

Wat is Kopkrakers?
In dit hoofdstuk wordt beschreven wat het concept Kopkrakers inhoudt en hoe 
klantmanagers en andere deelnemers aan het onderzoek hebben gereageerd 
op dit concept. Eerst wordt een korte indruk gegeven van Kopkrakers met eerste 
reacties van de deelnemers.

Het concept Kopkrakers is opgebouwd aan de hand van inzichten die voort zijn 
gekomen uit onderzoek naar de doelgroep. Deze inzichten hebben geleid tot 
randvoorwaarden voor het ontwerp van Kopkrakers. In de tweede sectie worden 
de randvoorwaarden beschreven en zal worden toegelicht in hoeverre het ontwerp 
daaraan voldoet.

Binnen dit project is de Kopkrakers-app verder uitgewerkt in een prototype en 
getest. De ontwerpoverwegingen voor deze app worden beschreven in de derde 
sectie, aangevuld door de resultaten uit de veldraadpleging. 

In de vierde sectie zal de context waar de app in wordt gebruikt worden 
beschreven en zal onze visie op de intervisie worden toegelicht. Ook dit zal worden 
aangevuld met inzichten uit de veldraadpleging.
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In het kort
Uit onderzoek naar het werk en behoeften van klantmanagers rondom kennisdeling, 
kwamen een aantal hoofdinzichten naar voren, die vorm hebben gegeven aan 
het concept Kopkrakers. Zo hebben klantmanagers een hart voor de mens en zijn 
zij intrinsiek gemotiveerd om klanten te ondersteunen in het traject naar werk. 
Omdat elke klant anders is, is het voor klantmanagers belangrijk om maatwerk 
te kunnen leveren. Zij kunnen maaktwerk leveren omdat zij door de ervaring die 
zij hebben een professionele intuïtie hebben opgebouwd. Ze herkennen situaties 
en weten welke werkwijze in dat geval werkt. Wanneer zich een complexe 
situatie voordoet, zijn collega’s onmisbaar. Collega’s zijn sparringpartners die 
samen met de klantmanager tot een oplossing kunnen komen. Echter, wanneer 
er nieuwe wetenschappelijk onderbouwde inzichten ontstaan of een andere 
organisatie doet een belangrijk inzicht op, is een klantmanager daar niet 
gemakkelijk van op de hoogte. Door een hoge werkdruk en weinig beschikbare 
tijd, hebben klantmanagers weinig kans om zich te verdiepen en bezig te gaan met 
kennisdeling.

Het doel van het nieuwe concept is om de klantmanager te helpen zijn 
professionele intuïtie verder te verbeteren, aan te vullen en kennisdeling 
te stimuleren. Omdat er een hoge werkdruk heerst, is het belangrijk dat 
wetenschappelijke inzichten op een toegankelijke manier wordt aangeboden. 
Collega’s zijn belangrijk in het werk van een klantmanagers, waardoor zij ook 
betrokken moeten zijn in die kennisdeling. Tenslotte moet het concept passen in 
de werkwijze van klantmanagers, zodat het niet op een onnatuurlijke manier wordt 
opgelegd en het zo min mogelijk extra tijd kost.

Gebaseerd op deze inzichten is het concept Kopkrakers ontworpen, wat bestaat 
uit de Kopkrakers-app en de intervisie. Het doel van Kopkrakers is klantmanagers 
in aanraking brengen met (nieuwe) mogelijke werkwijzen en het stimuleren van 
het gesprek over deze werkwijzen, zodat er wordt gereflecteerd op de manier van 
werken en de dienstverlening naar klanten kan worden verbeterd. 

Binnen dit project is de Kopkrakers-app verder uitgewerkt tot een prototype en 
geëvalueerd. De Kopkrakers-app stuurt in het huidige ontwerp de klantmanager 
elke twee weken een dilemma (Kopkraker) gebaseerd op een casus uit de praktijk. 
Klantmanagers bespreken de Kopkraker onderling, waarna zij individueel stemmen 
op een van de twee beschikbare opties (bestaande uit een werkwijze of aanpak).
Aan het eind van de maand worden de resultaten uit de stemming besproken in 
een intervisie met het hele team. Tijdens deze intervisie wordt besproken waarom 
iemand voor een bepaalde optie heeft gekozen en hoe dit aansluit op de huidige 
werkwijze in hun organisatie. De conclusies die voortkomen uit deze intervisie 
kunnen worden gebruikt om verbeteringen door te voeren in de werkwijze van de 
organisatie.

Wat vinden klantmanagers?
In de veldraadpleging is opgehaald hoe klantmanagers het concept Kopkrakers 
interpreteren en hoe het concept wordt gewaardeerd. In dit hoofdstuk zullen bij 
elke ontwerpoverweging resultaten uit de veldraadpleging worden gepresenteerd.

Zo is klantmanagers na een introductie gevraagd hoe zij Kopkrakers interpreteren. 
De meesten antwoorden dat Kopkrakers is bedoeld om het gesprek te starten 
over de manier van werken, om kennis met elkaar te delen en om te reflecteren, 
wat aansluit bij de intentie van Kopkrakers. Een klein deel van de deelnemers 
interpreteert Kopkrakers als hulpmiddel bij het oplossen van eigen casuïstiek of als 
toetsing voor het maken van de juiste keuze.
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Randvoorwaarden van 
Kopkrakers
Kopkrakers is opgebouwd uit een aantal randvoorwaarden die voortkomen uit 
onderzoek naar de doelgroep klantmanagers. De randvoorwaarden worden 
hieronder toegelicht, waarna de resultaten uit de veldraadpleging met betrekking 
tot die randvoorwaarde worden beschreven. Speerpunten zijn:

1. Helpt om beter maatwerk te leveren

2. Laagdrempelig in gebruik

3. Laagdrempelig in aanraking komen met inzichten uit wetenschappelijk 
onderzoek

4. Samen met collega’s

5. Sluit aan op huidige werkwijze

6. Triggert continue gebruik

7. Betrekt meerdere lagen van de organisatie

De randvoorwaarden zijn een houvast in het opstellen van de blauwdruk voor de 
realisatie van Kopkrakers. Bekijk de roadmap en uitleg op pagina 40 en verder.

Bron: UWV.NL
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in “wat nodig lijkt te zijn” binnen het leveren van maatwerk. Daarom is het dan ook 
maatwerk en is er niet voldoende aan twee antwoorden.”

Uit deze quote blijkt dat de behoefte leeft een antwoord te vinden op een lastige 
casus uit de praktijk, wat op een directe manier zou bijdragen aan het leveren 
van maatwerk. Wanneer men uitgaat van deze behoefte, is de casuïstiek die 
gepresenteerd wordt in Kopkrakers niet rijk genoeg en bieden de gegeven opties 
niet de juiste oplossing. Een andere deelnemer merkte ook op:

“Het blijft maatwerk, daarvoor is dit te oppervlakkig”

Een groter deel van de doelgroep is echter van mening dat Kopkrakers indirect bij 
kan dragen aan het vergroten van kennis en daarbij maatwerk:

“Kopkrakers is volgens mij een tool om de kennis van klantmanagers te vergroten, 
ter inspiratie en ter bevordering van maatwerk.” 

“Kopkrakers is volgens mij een goed middel om na te denken over je werk en jouw 
kwaliteit als adviseur te verbeteren” 

2. Laagdrempelig in gebruik
Uit onderzoek kwam naar voren dat klantmanagers hoge werkdruk ervaren en 
weinig tijd krijgen om zich te verdiepen. Om ervoor te zorgen dat Kopkrakers 
in zo veel mogelijk organisaties gebruikt kan worden, is het belangrijk dat het 
laagdrempelig is in gebruik en het niet veel moeite kost om ermee aan de slag te 
gaan.

Wat vinden klantmanagers?
Laagdrempeligheid in gebruik is onder andere te meten aan de tijd die iemand 
eraan kwijt is en of Kopkrakers makkelijk te gebruiken is. Uit de enquête blijkt dat 
een grote meerderheid van de deelnemers 10 minuten of minder kwijt is aan het 
gebruik van de app Kopkrakers (zie Figuur 3). Gezien dit gaat om het eerste gebruik, 
kunnen we ervan uitgaan dat de gebruikstijd minder zal worden.
Bij de vraag wanneer men verwacht de app te gaan gebruiken, kiest meer dan 
de helft van de deelnemers ervoor de app te gebruiken tussen het werk door (zie 
Figuur 4). Dit laat zien dat het een app is waar geen volledige focus voor nodig is 
en waar je makkelijk in kunt komen.

Deelnemers reageerden daarnaast positief over de laagdrempeligheid van 
Kopkrakers in de opmerkingen: 

“Hou de app zo laagdrempelig als het nu is.”

“Goed bezig! Ziet er goed uit. Simpel, snel door heen te gaan en toch informatief.”

1. Helpt om beter maatwerk te leveren
Voor professionals in het domein werk en inkomen is het leveren van maatwerk 
belangrijk. Elke klant die binnenkomt heeft een eigen verhaal, waar een eigen 
oplossing bij hoort. 

Het doel van Kopkrakers is het leren kennen van nieuwe werkwijzen en het op 
gang brengen van het gesprek over verschillende mogelijke werkwijzen onder 
klantmanagers. Enerzijds zal het de blik van de klantmanager openen voor andere 
mogelijkheden, zodat men breder gaat kijken dan de oplossing waarvan men weet 
dat hij werkt. Anderzijds vergroot Kopkrakers daarmee de kennis van mogelijke 
oplossingen, waardoor een klantmanager de kennis ontwikkelt om beter maatwerk 
te bieden. Omdat het leren werken met evidence based practice hierin centraal 
staat, kan Kopkrakers elk type klantmanager helpen, ongeacht specialisme.

Kopkrakers zal dus niet direct maatwerk bieden (d.w.z. een directe oplossing voor 
een casus), maar zal de klantmanager wel ondersteunen in het opdoen van de 
kennis die nodig is om maatwerk te leveren. 

Wat vinden klantmanagers?
Kopkrakers ondersteunt indirect bij het leveren van maatwerk. De reacties op 
de vraag of Kopkrakers helpt om het werk beter te doen, zijn dan ook gematigd 
positief (zie Figuur 2). 

Een deelnemer reageerde als volgt op Kopkrakers:

“Ik vraag me wel af of het ook echt helpend is om maatwerk te leveren, omdat de 
applicatie niet een oplossing kan bieden, maar dus een middel is om daadwerkelijk 

het gesprek te voeren met elkaar. [...] Ook zie ik in de praktijk veel verschuivingen 

Figuur 2.  Resultaat enquête ‘Kopkrakers helpt mij om mijn werk beter te doen’
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Figuur 3. Resultaat enquête ‘Hoe lang had je nodig om de Kopkrakers-app uit te proberen?’

Figuur 4.  Resultaat enquête ‘Ik verwacht de Kopkrakers-app te gebruiken:...’

Figuur 5. Resultaat enquête ‘Ik heb de onderbouwing bij mijn keuze gelezen omdat:...’
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Echter is de Kopkrakers-app onderdeel van een concept waarin ook gebruik wordt 
gemaakt van intervisie of teamoverleg. Hierover zijn de meningen van deelnemers 
verdeeld. Enerzijds is het belangrijk dat het concept gedragen wordt door de 
organisatie, zodat er ook daadwerkelijk tijd beschikbaar komt voor klantmanagers 
om het te gebruiken:

“Indien er geen tijd voor wordt vrijgemaakt is het weer een taak die erbij komt en 
dat is niet werkbaar. Dan is Kopkrakers voor mij geen prioriteit om mijn werk te 

kunnen uitvoeren en zal ik het waarschijnlijk niet of weinig gebruiken.”

Anderzijds is het belangrijk dat Kopkrakers niet verplicht voelt, waardoor het 
laagdrempeliger is om eraan te beginnen:

“Voorwaarde voor succes van Kopkrakers is geen verplichte deelname. Indien het 
jou iets lijkt dat heb je de keuze dit te gaan gebruiken”

3. Laagdrempelig in aanraking komen met 
onderzoek
Naast dat Kopkrakers laagdrempelig moet zijn om te gaan gebruiken, is het ook 
belangrijk dat de gebruiker eenvoudig zich onderzoek eigen kan maken. Onderzoek 
beslaat in dit geval, zoals evidence based practice beschrijft, onderzoek uit de 
wetenschap, onderzoek naar klantbehoeften en onderzoek naar ervaringen van 
klantmanagers.

Essentieel hierin is dat de klantmanager geen extra actie hoeft te ondernemen 
om de relevante informatie uit onderzoek te kunnen vinden en lezen. Daarom is de 
flow van de Kopkrakers-app zo ontworpen dat de klantmanager in ieder geval langs 
de achtergrondinformatie (de onderbouwing) van de desbetreffende Kopkraker 
komt. In paragraaf ‘De onderbouwing’ wordt verder toegelicht hoe de flow is 
vormgegeven.

Wat vinden klantmanagers?
Hoeveel gebruikers de onderbouwing daadwerkelijk lezen, geeft aan hoe succesvol 
het ontwerp van de flow is. De enquête wijst uit dat negen van de tien deelnemers 
de onderbouwing van de door hen gekozen optie heeft gelezen, met name uit 
nieuwsgierigheid (zie Figuur 5). Deze nieuwsgierigheid leidt ertoe dat acht op de 
tien deelnemers ook de onderbouwing leest van de andere optie (zie Figuur 6). 

Dit leidt duidelijk tot een grotere hoeveelheid onderzoek dat wordt gelezen door 
de klantmanager. Ook zegt de meerderheid dat Kopkrakers kan stimuleren met 
zelfstandig nieuwe kennis opdoen (zie Figuur 7). Echter moet wel in ogenschouw 
worden genomen dat deze deelnemers op vrijwillige basis meedoen, wat in relatie 
kan staan met hun nieuwsgierigheid. Daarnaast is dit een meting van eerste 
gebruik, wat nog geen volledig beeld geeft van toekomstig gebruik.
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Figuur 6. Resultaat enquête ‘Ik heb de andere optie gelezen omdat:...’

Figuur 7. Resultaat enquête ‘Kopkrakers kan mij helpen om mijn vakkennis te vergroten.’ &  
‘Ik wil met Kopkrakers mijn kennis vergroten’

4. Samen met collega’s
Uit onderzoek bleek dat collega’s voor klantmanagers belangrijk zijn in het 
uitvoeren van hun werk. Collega’s zijn degenen die de klantmanager het vak 
aanleren en dienen vervolgens als sparringspartner bij een lastige casus. Niet 
alleen zijn ze dan een bron van informatie, maar ook hun steun en toeverlaat. 

Het samen leren en het delen van kennis is daarom een belangrijk onderdeel van 
Kopkrakers. Door het gesprek over werkwijzen te triggeren via het stemoverzicht en 
Kopkrakers te integreren in de intervisie of het teamoverleg, leren klantmanagers 
samen met hun collega’s over nieuwe werkwijzen en reflecteren ze samen op de 
huidige werkwijzen. In paragraaf ‘Het stemoverzicht’ en ‘De intervisie’ zullen het 
stemoverzicht en de intervisie verder worden toegelicht.

Wat vinden klantmanagers?
In de Kopkrakers-app zou het stemoverzicht moeten aanzetten tot een gesprek 
tussen collega’s over de gekozen opties. Via de enquête en focusgroepen geven 
klantmanagers aan dat het stemoverzicht nieuwsgierig maakt naar de keuze van 
hun collega’s (zie Figuur 8).

Binnen deze test heeft deze nieuwsgierigheid echter nog nauwelijks aangezet tot 
een gesprek (zie Figuur 9), wat kan worden verklaard door het feit dat de meesten 
individueel de app hebben getest (zie Figuur 10).

Daarentegen wil de meerderheid van de deelnemers met zijn collega’s over de 
Kopkraker in gesprek, zowel op een informele als op een formele manier (zie 
Figuur 9 en Figuur 10). Deelnemers zijn minder positief over de formele manier in 
de vorm van een intervisie. Dit kan worden verklaard door het effect ervan op de 
laagdrempeligheid in gebruik (zie paragraaf ‘Laagdrempelig in gebruik’).
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Figuur 8. Resultaat enquête ‘Het stemoverzicht maakt me nieuwsgierig naar wat mijn collega’s hebben 
gestemd’

Figuur 9. Resultaat enquête ‘Ik heb met mijn collega’s gepraat over mijn keuze’

Figuur 10.  Resultaat enquête ‘Met wie heb je de Kopkrakers-app getest?’

Figuur 11. Resultaat enquête ‘Ik wil met mijn collega’s op een informele manier praten over de Kopkraker’

Oneens Eens

Figuur 12. Resultaat enquête ‘Ik wil met mijn collega’s in een intervisie praten over de Kopkraker’

Figuur 13. Resultaat enquête ‘Binnen onze organisatie organiseren we al met regelmaat intervisies’
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5. Sluit aan op huidige werkwijze
Door grote werkdruk heerst er bij de meeste klantmanagers weerstand tegen 
nieuwe hulpmiddelen. Om kans op succes van Kopkrakers te vergroten is het 
belangrijk dat het gebruik van Kopkrakers aansluit bij de huidige manier van 
werken.

Gezien het gesprek een belangrijk aspect is van Kopkrakers, sluit het gebruik ervan 
aan op al bestaande overlegmomenten. Enerzijds de informele overlegmomenten 
tussen afspraken door of wanneer een moment vrijvalt doordat een afspraak wordt 
afgezegd. Daarnaast maakt Kopkrakers bij de meer ervaren organisaties gebruik 
van al bestaande intervisies binnen organisaties, zodat er geen extra overleg hoeft 
te worden gerealiseerd.

Tenslotte moet de inhoud van Kopkrakers aansluiten op de huidige manier van 
werken, zodat de klantmanger de casuïstiek herkent en er mee kan werken. Op 
deze manier wordt het gebruik van Kopkrakers voor de klantmanager relevant.

Wat vinden klantmanagers?
Kopkrakers sluit aan op de huidige werkwijze als de inhoud relevant en realistisch 
is en het gebruik ervan past in een doordeweekse dag van een klantmanager. 

Uit de reacties op de vraag ‘Ik verwacht de Kopkrakers-app te gebruiken...’ (zie 
Figuur 4) en ‘Ik wil met mijn collega’s op een informele manier praten over de 
Kopkraker’ (zie Figuur 11), blijkt dat Kopkrakers past binnen de al bestaande 
informele overlegmomenten van klantmanagers. Daarnaast blijkt dat in de 
organisaties van ongeveer de helft van de deelnemers op dit moment al intervisies 
worden georganiseerd (zie Figuur 13), wat betekent dat er een goede basis aan 
organisaties is waarin Kopkrakers zou kunnen passen.
Uit Figuur 14, Figuur 15 en Figuur 16 kan worden geconcludeerd dat de casus 
en daarbij behorende opties die zijn gebruikt in het prototype een goede basis 
zijn voor verdere ontwikkeling. Deelnemers vinden ze herkenbaar, realistisch en 
passend.

Figuur 14. Resultaat enquête ‘De casussen in de Kopkrakers-app zijn voor mij herkenbaar’

Figuur 15. Resultaat enquête ‘De casussen in de Kopkrakers-app zijn realistisch’

Figuur 16. Resultaat enquête ‘Beide opties beschrijven een passende aanpak voor de casus’
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6. Triggert continu gebruik
Kopkrakers heeft een effect wanneer het frequent gebruikt wordt. Door Kopkrakers 
in te passen in de huidige manier van werken, wordt continu gebruik gedeeltelijk 
gewaarborgd. Enerzijds zal de applicatie zelf notificaties versturen om gebruikers 
eraan te herinneren dat er een Kopkraker open staat waar nog een reactie op 
gegeven kan worden. Anderzijds zorgt het opnemen van Kopkrakers in de cyclus 
van intervisies ervoor dat de organisatie continu getriggerd blijft om Kopkrakers 
erbij te pakken.

Wat vinden klantmanagers?
Uit Figuur 13 bleek al dat ongeveer de helft van de deelnemers in zijn of haar 
organisatie al intervisies organiseert waarin Kopkrakers kan worden opgenomen. 
Echter blijkt ook uit de reacties in de enquête dat enthousiasme onder 
leidinggevenden ook bepalend is voor de continuïteit. 

“Een voorwaarde voor succes is dat het ook gedragen wordt door de manager/
leidinggevenden of kwaliteitsmedewerkers. Door daadwerkelijk tijd vrij te maken 
voor intervisie denk ik dat we daadwerkelijk iets hebben aan dit soort apps. Als 
we het puur en alleen op z’n beloop laten denk ik niet dat we er iets aan gaan 

hebben.”

Een laatste bepalende factor in continu gebruik is de interesse van de 
klantmanager in het concept en de motivatie om het te gebruiken. In Figuur 17 is 
te zien dat de overgrote meerderheid het belangrijk vindt om up to date te zijn 
over nieuw onderzoek binnen het vakgebied. Daarvan is tevens de meerderheid 
gemotiveerd om Kopkrakers uit zichzelf te gebruiken uit interesse (zie Figuur 18).

Figuur 17. Resultaat enquête ‘Ik vind het belangrijk dat ik up-to-date blijf over nieuw onderzoek binnen 
mijn vakgebied’

Figuur 18. Resultaat enquête ‘Ik zou Kopkrakers uit mijzelf gebruiken, omdat ik het interessant vind’
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7. Betrekt meerdere lagen van de organisatie
Zoals aangegeven in de paragraaf ‘Triggert continu gebruik’ is het belangrijk dat 
het concept niet alleen door de klantmanagers wordt gewaardeerd, maar ook 
wordt omarmd door andere lagen in de organisatie. Als Kopkrakers draagvlak kent 
bij leidinggevenden of andere afdelingen, is de kans groter dat er tijd en ruimte 
gemaakt wordt om Kopkrakers te gebruiken. 

Wat vinden klantmanagers?
Sommige klantmanagers geven draagvlak onder leidinggevenden of andere 
afdelingen in de enquête aan als voorwaarde voor succes:

“De organisatie / gemeente moet het idee achter Kopdragers dragen en het als 
een laagdrempelige ingang tot intervisie opnemen.”

“Een snel werkende app die gedragen wordt door de hele afdeling.”

“Steun van het team om het gezamenlijk te gebruiken en tijd”

“Wanneer de keuzes (die je kunt maken middels de Kopkraker-app) ook 
bespreekbaar kunnen worden gemaakt met (je) collega’s. Het koppelen aan 
intervisie vind ik heel nuttig en zeker interessant voor mijn mede-collega’s.”

In de focusgroepen kwam ook naar voren dat Kopkrakers kan helpen om 
verschillende afdelingen dichter bij elkaar te brengen. Bijvoorbeeld door inzicht te 
krijgen in het werk dat een klantmanager uitvoert.

“Verschillende afdelingen komen steeds dichter bij elkaar. Casuïstiek bespreken 
en kennisoverdracht is heel belangrijk. Samenwerken. Kopkrakers kan een 

verbindmiddel zijn, net zoals Kahoot.”

Zowel in de focusgroepen als in de enquête geven medewerkers die zich 
bezighouden met leren en ontwikkelen aan dat Kopkrakers voor hen interessant is 
om in te zetten in het kwaliteitsprogramma van hun organisatie.

“Heel leuk concept dat ik ook in mijn werk als Adviseur Leren en Ontwikkelen zeker 
zou aanbevelen en toe zou passen.”

“Maak het onderdeel van een stuk kwaliteitsprogramma. Ik denk dat het daar echt 
van meerwaarde kan zijn. Ontwikkel het dan door op waar de behoefte ligt.”
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De Kopkrakers-app
Binnen dit project is de Kopkrakers-app verder uitgewerkt tot een prototype, welke 
is getest met de doelgroep. In deze sectie worden de ontwerpoverwegingen 
voor de Kopkrakers-app beschreven per onderdeel. Deze worden aangevuld door 
inzichten uit de veldraadpleging.

1. De onboarding

2. De casus

3. De opties

4. De onderbouwing

5. Het stemoverzicht

6. De bibliotheek

1. De onboarding
Om te zorgen dat een applicatie op de juiste manier begrepen en gebruikt wordt, 
wordt een onboarding ingezet. Dit is een introducerende uitleg van de applicatie die 
de gebruiker vertelt hoe de app moet worden gebruikt en welke functionaliteiten 
de app bevat. In het prototype van Kopkrakers is een onboarding opgenomen die 
voldoende uitleg geeft om de applicatie te testen voor de veldraadpleging. Omdat 
dit niet een van de hoofdfunctionaliteiten van de app is, is deze niet geëvalueerd 
met de doelgroep. 

Het begrip omtrent het doel van Kopkrakers heeft invloed op de waardering van het 
concept. Daarom is het belangrijk dat de onboarding het doel goed communiceert. 
Lees hier meer over in het hoofdstuk ‘Hoe nu verder’.

2. De casus
De casus is de bron van de Kopkraker, het dilemma dat de klantmanager 
voorgeschoteld krijgt. Gebaseerd op deze casus zal de klantmanager een keuze 
moeten maken tussen twee gegeven opties bestaande uit een werkwijze of een 
aanpak. Hieronder zijn randvoorwaarden voor inhoud, opbouw, focus en relevantie 
beschreven.
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Inhoud
De inhoud van de casus is gebaseerd op een casus uit de praktijk. Om te 
zorgen dat de casus compleet is, wordt de casus beschreven aan de hand 
van onderwerpen die klantmanagers gebruiken om de dienstverlening voor hun 
klanten te bepalen. Waaronder: werk en activiteiten, wonen,financiën, lichamelijke 
gezondheid, psychische gezondheid, praktisch functioneren, sociale relaties, 
zingeving, en justitiële contacten.

Opbouw
De opbouw van de casus bestaat uit een rijtje kenmerken, met daarna een 
beschrijving van de situatie. Om te zorgen dat het gebruik van Kopkrakers 
laagdrempelig blijft, is de lengte van de situatiebeschrijving kort en bondig. Door 
nog niet alles in te vullen is er ruimte voor discussie en overleg over hoe jij het zou 
invullen. Niet alleen worden de belemmeringen beschreven, ook worden positieve 
aspecten in het verhaal uitgelicht. Bijvoorbeeld de passies of ambities van de klant.

Focus
De casuïstiek in het domein werk en inkomen is doorgaans complex. Er spelen 
vaak meerdere problemen die ertoe leiden dat een klant geen werk vindt. Om een 
dilemma te kunnen voorleggen, moet er focus worden aangebracht in de casus 
en worden slechts enkele aspecten uitgelicht. Klantmanagers zijn ervaren in het 
scannen van de belangrijkste informatie over een klant en zijn situatie. Daarom 
is het belangrijk dat alle relevante onderwerpen worden genoemd en het wordt 
aangegeven dat er al zorg is gedragen voor belemmeringen die niet relevant zijn 
binnen het  dilemma.

Relevantie
Dat casuïstiek uit de praktijk wordt gebruikt om een casus voor Kopkrakers op te 
baseren zorgt er al deels voor dat de casus relevant en realistisch is. Echter heeft 
het type organisatie hier nog veel invloed op. Zo verschillen organisaties m.b.t. 
casuïstiek voor Kopkrakers onder andere op:

• Type klanten

• Type problematiek

• Werkwijze bij analyse van de klant

Hierin is het verschil in de casuïstiek bij het UWV en gemeenten dusdanig groot, 
dat voor hen verschillende casussen geschreven moeten worden. Ook de grootte 
van de gemeente kan een rol spelen. Het is belangrijk in de gaten te houden of het 
verschil tussen verschillende delen van het land niet ook te groot zijn om een type 
casus voor te schrijven.

Figuur 19. Resultaat enquête ‘De casussen in de Kopkrakers-app zijn voor mij duidelijk’

Figuur 20. Resultaat enquête ‘De casussen in de Kopkrakers-app zijn voor mij herkenbaar

Figuur 21. Resultaat enquête ‘De casussen in de Kopkrakers-app zijn realistisch’
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herkenbaar (82,0%) en realistisch (85,9%) vinden (zie Figuur 19, Figuur 20 en Figuur 
21). Hierin is geen opvallend verschil te zien tussen de reacties van deelnemers 
werkzaam bij het UWV of de gemeenten.

Echter is er wel verschil duidelijk bij de reacties op de vraag of de casussen 
compleet zijn. Van de deelnemers werkzaam bij het UWV (19 deelnemers) vindt 
85% de casus compleet, bij de gemeenten is dit 47,4% (56 deelnemers) (zie Figuur 
22 en Figuur 23. Dit kan te verklaren zijn door het verschil in aantal deelnemers per 
groep, maar kan ook iets zeggen over een verschil in complexiteit aan casuïstiek 
tussen de twee typen organisaties. Zo zeggen twee deelnemers werkzaam bij een 
gemeente:

“Op deze manier heb ik er nog niet veel aan. Veel te algemeen.”

“Een voorwaarde voor succes is diepgang. Nu is het heel oppervlakkig.”

Tenslotte wordt in de focusgroepen en in de enquête aangegeven dat deelnemers 
graag een eigen casus zouden willen kunnen toevoegen, zodat deze wordt 
behandeld als Kopkraker. Dit sluit aan bij de behoefte aan een oplossing kunnen 
vinden in Kopkrakers om zo direct maatwerk te bieden (zie paragraaf ‘Helpt om 
beter maatwerk te leveren’).

“Onder andere als je ook eigen casussen zou kunnen toevoegen dat zou tof zijn.”

“Een voorwaarde voor succes is de mogelijkheid om eigen casussen in te brengen 
en te vragen wat collega’s zouden doen. Meer opties dus.”

3. De opties
Na het lezen van de casus, krijgt de klantmanager een dilemma voorgeschoteld: 
er moet gekozen worden tussen twee manieren om met deze casus aan de slag 
te gaan. Hieronder worden de randvoorwaarden voor inhoud, opbouw, focus en 
relevantie beschreven. 

Inhoud
De inhoud van de opties is gebaseerd op de praktijk. Hierin worden instrumenten 
of werkwijzen beschreven die in de praktijk kunnen worden gebruikt. Dit kan gaan 
om een praktische aanpak, maar ook om het gedrag van de klantmanager of hoe 
de klant het beste kan worden benaderd. 

In de praktijk zijn er altijd meerdere wegen die naar Rome leiden. Daarom 
beschrijven in Kopkrakers beide opties altijd een goede aanpak voor de casus. 
Een fout antwoord zou een klantmanager kunnen demotiveren om Kopkrakers 
te gebruiken en daarmee nieuwe kennis op te doen. Daarnaast wordt de 
professionaliteit en kennis van de klantmanager met een goed antwoord op een 
positieve manier bevestigd.

Wat vinden klantmanagers?
Uit de vraag wat voorwaarden zijn voor succes van Kopkrakers blijkt dat de 
relevantie van de casussen een belangrijk aspect is voor klantmanagers.

“De casussen moeten aansluiten bij het werk. De casussen mogen absoluut niet 
algemeen zijn, maar moeten specifiek aansluiten op het werk en herkenbaar zijn.”

Niet alleen werkinhoudelijk, maar ook met betrekking tot de context moet de casus 
aansluiten. Denk aan werkwijze per organisatie of politieke invloeden. Zo een 
deelnemer:

“Kloppende casuïstiek en oplossingen die gericht zijn op de pijlers van de 
organisatie waarbij je werkzaam bent zijn denk ik wel voorwaarden voor succes.”

Uit de enquête blijkt dat klantmanagers de casus in het prototype duidelijk (89,7%), 

Figuur 22. Resultaat enquête ‘De casussen in de Kopkrakers-app zijn compleet’ - UWV

Figuur 23.  Resultaat enquête ‘De casussen in de Kopkrakers-app zijn compleet’ - Gemeenten



21

Deel I - Wat is Kopkrakers?

Opbouw
De optie wordt beschreven in slechts één zin in combinatie met een korte titel. 
Geef voldoende informatie om het verschil te kunnen zien, maar houdt het zo kort 
mogelijk om te zorgen dat het gebruik van Kopkrakers laagdrempelig blijft.

Focus
Gezien de casuïstiek doorgaans complex is én er meerdere oplossingen mogelijk 
zijn, is het aanlokkelijk om meer dan twee opties te geven. Echter raakt dan het 
einde zoek, omdat er zich altijd nog een mogelijkheid kan aandienen. Kopkrakers 
biedt daarom maximaal twee opties. Deze twee opties liggen dicht bij elkaar, om zo 
de keuze moeilijker te maken en meer discussie op te wekken.

Relevantie
Dat er opties uit de praktijk worden gebruikt, zorgt er al deels voor dat de opties 
relevant en realistisch zijn. Echter heeft het type organisatie hier nog veel invloed 
op. Zo verschillen organisaties op:

• De beschikbare instrumenten of hulpmiddelen

• Inhoud van instrumenten of hulpmiddelen

• Beleidsmatige aanpak per type problematiek

Het is daarom belangrijk dat de opties aansluiten bij de werkwijze van de 
organisatie waar het in gebruikt wordt. Dat betekent dat verschillende typen 
organisaties verschillende Kopkrakers voorgeschoteld krijgen, of dat de Kopkrakers 
dusdanig algemeen worden gemaakt dat ze aansluiten bij meerdere organisaties. 
Het gevaar van een te algemene onderbouwing is dat klantmanagers hun 
organisatie er niet meer in herkennen en ze daardoor hun interesse verliezen. 
Een derde mogelijkheid is het introduceren van veelbelovende, maar nog niet 
toegepaste werkwijzen. Dit kan inspireren tot innovatie. 

Wat vinden klantmanagers?
Klantmanagers reageren positief op het feit dat beide opties goed zijn:

“Ik vind het heel vernieuwend: twee opties die goed onderbouwd zijn.”

“Relevant dat steeds beide antwoorden ‘goed’ zijn omdat ik ervaar dat mijn 
collega’s moeite hebben met ‘hoe je het ook kunt zien’. Ze zijn op zoek naar 

eenduidige waarheid”

Ook geeft de meerderheid van de deelnemers (75,6%) aan dat beide opties een 
goede aanpak beschrijven (zie Figuur 24), wat laat zien dat dat de opties relevant 
zijn. 
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In de veldraadpleging zijn 2 verschillende casussen aangeboden: een aan het UWV 
en een aan deelnemers van de gemeente. Uit de enquête blijkt dat deelnemers 
werkzaam bij gemeenten minder goed een keuze konden maken tussen de 
opties, dan deelnemers werkzaam bij het UWV (zie Figuur 25 en Figuur 26). De 
voornaamste redenen waarom klantmanagers geen goede keuze konden maken 
waren:

• Ik vond beide opties goed

• Ik miste onderbouwing

• Ik had zelf iets anders gedaan

De eerste reden sluit goed aan bij de voorwaarde de opties inhoudelijk dicht bij 
elkaar te leggen, om zo ook discussie teweeg te brengen. De tweede reden heeft 
te maken met het eerste gebruik, waardoor de gebruiker nog niet op de hoogte is 
van de onderbouwing die na de keuze weergegeven wordt. De derde reden geeft 
aan dat volgens de deelnemers een passende oplossing mist. Deze uitslag kan te 
verklaren zijn doordat deelnemers werkzaam bij de gemeenten ook minder positief 
waren over de compleetheid van de casus. Wat ook kan meespelen is het verschil 
tussen de twee casussen. Wellicht was de UWV casus in deze test eenduidiger of 
simpeler. 

Daarnaast wordt door een aantal deelnemers genoemd dat men graag eigen 
inbreng zou willen geven, net als bij de casussen (zie paragraaf ‘De casus’). Het 
maken van een goede keuze is immers moeilijker als voor jouw gevoel de goede 
optie er niet bij staat. Andere redenen die worden genoemd voor eigen inbreng zijn:

“Het zou mooi zijn als de adviseur ook eigen dilemma’s kan toevoegen. Daarmee 
wordt het middel meer persoonlijk en zal de betrokkenheid groter worden.”

“Ik zou kiezen voor meer opties dan twee om het wat diverser te maken en de 
discussie/uitwisseling wat scherper”

Hoewel het voor de meerderheid (82,1%) duidelijk is dat het in Kopkrakers om een 
hypothetische keuze gaat (zie Figuur 27), geeft de beperking tot twee keuzes 
veel deelnemers toch het gevoel dat Kopkrakers in het dilemma alle mogelijke 
werkwijzen geeft (zie Figuur 28). Het is dus niet voor iedereen duidelijk dat het gaat 
om een keuze als ‘Stel dat je uit deze twee opties móét kiezen, wat zou je doen?’, 
in plaats van ‘Dit zijn de opties, je moet kiezen’.

Tenslotte blijkt uit de focusgroepen dat het type opties moet worden afgewisseld 
om Kopkrakers interessant te houden voor de gebruiker. Klantmanagers willen 
niet alleen dilemma’s op aanpak en werkwijze beantwoorden, maar zijn ook 
geïnteresseerd in manier van benaderen van een klant of keuzes maken rondom 
handhaving. 

Figuur 24. Resultaat enquête ‘Beide opties beschrijven een passende aanpak voor de casus.’

Figuur 25. Resultaat enquête ‘Ik kon een goede keuze maken tussen de opties’ - Gemeenten

Figuur 26. Resultaat enquête ‘Ik kon een goede keuze maken tussen de opties’ - UWV



23

Deel I - Wat is Kopkrakers?

4. De onderbouwing
Na het kiezen voor een van de opties, krijgt de klantmanager de onderbouwing 
bij deze optie te lezen. De onderbouwing beschrijft waarom de gekozen optie een 
goede keuze is en wordt beargumenteerd met bevindingen uit onderzoek. Een 
belangrijk doel van Kopkrakers is dat klantmanagers deze onderbouwing lezen, 
om zo kennis op te doen van (wetenschappelijk) beproefde of nieuwe werkwijzen. 
Hieronder worden de randvoorwaarden voor inhoud, opbouw, focus en relevantie 
van deze onderbouwing beschreven, die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen. 

Inhoud
De inhoud van de onderbouwing is gebaseerd op evidence based practice. Dat 
houdt in dat de optie wordt beargumenteerd aan de hand van onderzoek uit de 
wetenschap, behoeften van de klant en ervaringen van klantmanagers (zie Figuur 
29). Deze drie perspectieven worden altijd benoemd in de onderbouwing.

Niet alleen deze perspectieven zijn relevant bij het toepassen van werkwijzen. 
Ook de politiek, het beleid per organisatie en veranderingen in de maatschappij 
hebben daar invloed op. Wanneer deze van toepassing zijn, noem deze dan in de 
onderbouwing.Figuur 27. Resultaat enquête ‘Het was voor mij duidelijk dat het dilemma hypothetisch is’

Figuur 28. Resultaat enquête ‘De Kopkrakers-app geeft me twee opties. Hierdoor voelt het alsof er geen 
andere werkwijzen mogelijk zijn’

Onderzoeker

Klantmanager Klant

Figuur 29. Evidence based practice: beslissingen worden beargumenteerd op input uit onderzoek, 
ervaringen van de klantmanager en behoeften van de klant
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Opbouw
De onderbouwing wordt altijd op dezelfde manier opgebouwd, zodat het lezen 
gemakkelijk wordt gemaakt. Om het laagdrempelig te houden, is de lengte van de 
tekst kort en bondig. 

1. De optie wordt eerst beschreven in slechts één zin in combinatie met een korte 
titel. Dit is een herhaling van de beschrijving in het dilemma.

2. Geef een positieve, motiverende kreet waarin wordt bevestigd dat het een 
goede keuze is. Beschrijf vervolgens waarom het een goede keuze is.

3. Beargumenteer aan de hand van onderzoek, ervaringen en behoeften waarom 
deze aanpak werkt bij deze casus.

4. Geef aan wat voorwaarden zijn bij het toepassen van deze werkwijze, zodat de 
klantmanager daarop kan letten.

5. Geef een verwijzing naar waar de klantmanager meer concrete informatie kan 
vinden wanneer hij de aanpak of werkwijze wil toepassen door middel van een 
link.

Focus
Veel onderzoek is op een beschrijvende manier geschreven en maakt niet 
concreet wat een klantmanager in zijn situatie kan doen. Dat is een reden dat 
klantmanagers zich daar vaak niet in verdiepen. Maak de onderbouwing daarom 
praktisch en beschrijf hier alleen de conclusies die toegepast kunnen worden, de 
randvoorwaarden en de uitzonderingen. Naar alle andere informatie kan worden 
doorverwezen: houd het zo kort mogelijk.

Omdat belangrijk is dat de klantmanager zo veel mogelijk informatie van 
de Kopkraker leest, maakt de zichtbare knop onderaan het zo makkelijk en 
aantrekkelijk mogelijk om ook de onderbouwing van de andere optie te lezen.

Relevantie
Om de geloofwaardigheid van de onderbouwing te vergroten, is het belangrijk dat 
de inhoud aansluit op de realiteit van de klantmanager. Dat houdt in dat het moet 
aansluiten bij de werkwijze of praktijk van de organisatie, of algemeen genoeg 
moet zijn zodat het relevant is voor meerdere organisaties. Het gevaar van een 
te algemene onderbouwing is dat klantmanagers hun organisatie er niet meer in 
herkennen en ze daardoor hun interesse verliezen. Het kiezen van de juiste nuance 
hierin is dus cruciaal. 
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5. Het stemoverzicht
Zodra de gebruiker heeft gestemd op een optie, wordt zijn stem verwerkt en komt 
er een overzichtspagina naar voren. Deze pagina verwijst terug naar de Kopkraker 
die op dat moment actief is en laat het stemoverzicht zien. Hieronder worden de 
randvoorwaarden voor inhoud, opbouw, focus en relevantie beschreven die gelden 
voor het stemoverzicht.

Inhoud & opbouw
De overzichtspagina dient als afsluitende pagina van de Kopkraker en geeft een 
samenvatting van de Kopkraker en wat de gebruiker heeft gestemd. Wanneer 
een gebruiker besluit om niet deel te nemen aan de Kopkraker zal deze ook op dit 
scherm uitkomen.

Daaronder is de tussenstand van stemmen te zien, welke aangeeft wat anderen 
hebben gestemd. Dit kan een overzicht van stemmen zijn binnen het team, de 
afdeling, organisatie of bijvoorbeeld landelijk. Dit overzicht is anoniem, zodat 
Kopkrakers toegankelijk blijft voor iedereen. De tussenstand is deels zichtbaar 
wanneer de pagina opent, zodat de gebruiker wordt getriggerd de tussenstand te 
bekijken.

Twee knoppen onderaan de pagina geven toegang tot een overzicht van eerder 
beantwoorde Kopkrakers en de bibliotheek.

Focus
Het doel van deze pagina is enerzijds het toegankelijk maken van de informatie 
achter de actieve Kopkraker. Het is dus belangrijk dat het voor de gebruiker 
laagdrempelig en aantrekkelijk is om de Kopkraker terug te lezen en te verdiepen. 

Anderzijds is het doel de gebruiker te triggeren om in gesprek te gaan met 
anderen over de Kopkraker. Om de nieuwsgierigheid van de gebruiker te triggeren 
naar wat anderen hebben gestemd, is het inzicht in de verhouding van stemmen 
toegevoegd. 

Relevantie
Het is van waarde wanneer er verschillende stemoverzichten zijn. Zodat het 
relevant kan zijn voor een individuele deelnemer maar ook voor een organisatie. 
Denk aan vergelijken met landelijke groep individuele deelnemers, of vergelijken 
met een andere organisatie. 

Wat vinden klantmanagers?
Zoals beschreven in paragraaf ‘Laagdrempelig in aanraking komen met onderzoek’, 
is een gewenst effect van de Kopkrakers-app dat de onderbouwing wordt gelezen 
door de gebruikers. Zo bleek uit de enquête dat 91% van de deelnemers de 
onderbouwing van de gekozen optie heeft gelezen en 76,9% ook de onderbouwing 
van de andere optie, voornamelijk vanuit interesse. Meest genoemde redenen om 
de onderbouwing niet te lezen zijn:

• … omdat ik niet gezien heb dat ik de onderbouwing kon bekijken

• … omdat ik tevreden was met mijn keuze

• … omdat het me niet interesseerde

Inhoudelijk zijn klantmanagers voornamelijk geïnteresseerd in de praktische kant. 
Hoe werkt dit voor mij?

“Ja, wetenschap is interessant. Maar best practices vanaf de werkvloer zijn vooral 
interessant.”

Daarnaast geven ze aan dat het belangrijk is dat de onderbouwing aansluit bij 
de actualiteit. Dit houdt in dat politiek en veranderingen in de maatschappij ook 
beschreven moeten worden en dat het onderzoek moet aansluiten op wat er 
gebeurt in Nederland.

“Hoe lang geleden is dat onderzoek geweest? En Amerika? Hoezo? Misschien 
werkt het daar, maar dat hoeft hier niet zo te zijn. Is het actueel genoeg? De wereld 
verandert zo snel, iets wat twee jaar geleden werkte, hoeft nu niet te werken. Het 

moet actueel blijven.”

Ook is er behoefte aan cijfers over effectiviteit:

“Bij evidence based denk ik aan getallen. Bij hoeveel mensen werkt het dan? Dan 
wil ik cijfers zien. Effectiviteit, percentages.”
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Wat vinden klantmanagers?
De meerderheid van de deelnemers van de enquête (85,9%) geeft aan dat het 
stemoverzicht duidelijk is (zie Figuur 30). Daarnaast geeft 75,7% aan dat het 
stemoverzicht hen nieuwsgierig maakt naar wat collega’s hebben gestemd (zie 
Figuur 8, paragraaf ‘Samen met collega’s). Zoals beschreven in paragraaf ‘Samen 
met collega’s’ zet dit laatste nog niet direct aan tot een gesprek met collega’s. 
Echter is dit te verklaren door individuele deelname aan het onderzoek en geeft 
een meerderheid aan wel te willen praten met collega’s over de Kopkraker.
Inhoudelijk geven deelnemers aan niet alleen nieuwsgierig te zijn naar hun 
stem ten opzichte van hun collega’s, maar ook naar de resultaten van andere 
vestigingen of andere delen van het land.

“Ik ben het meest geïnteresseerd in de stemmen van de regio. In Amsterdam 
werken ze bijvoorbeeld op een hele andere manier, die cijfers zeggen niet zo veel.”

“Ik zou graag heel de gemeente of misschien zelfs landelijk willen zien, want 
iedereen heeft dezelfde casus. Dan zou iedereen hetzelfde moeten denken.”

“Ik zou landelijk en in mijn team willen zien hoe er gestemd is. Dat zegt ook wat. 
Stel Den Haag en Enschede doen iets anders, vind ik wel interessant”

Figuur 30.  Resultaat enquête ‘Het stemoverzicht is duidelijk’
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6. De bibliotheek
Naast een overzicht van eerder beantwoorde Kopkrakers, biedt de Kopkrakers-app 
ook een bibliotheek van werkwijzen of onderzoeken waarnaar is verwezen. Dit 
onderdeel is nog niet uitgewerkt in het prototype, maar uit de veldraadpleging komt 
dit wel naar voren als een behoefte van klantmanagers (zie Figuur 31).

Voorwaarde voor succes is “het ontwikkelen van een goed gevulde bibliotheek!”

“Het is belangrijk dat Kopkrakers mij helpt (body of knowledge) om een klant goed 
te ondersteunen. Als ik met een vraagstuk zit (dilemma) dan zou het fijn zijn om 

via Kopkrakers gevoed te worden met kennis. Ik zou bij Kopkrakers te rade moeten 
kunnen gaan. Ook bijv. gebruik makend van een goede bibliotheek, waarbij ik op 

mijn vraag een antwoord kan vinden dat mij helpt in mijn uiteindelijke keuze voor de 
ondersteuning van mijn klant.”

“Ik ben benieuwd naar wat er in de bibliotheek komt, meer dan alleen de ‘uitslagen’ 
en de info die daarbij hoort maar ook onderzoeksresultaten.”

Zoals beschreven in de paragraaf ‘Helpt om beter maatwerk te leveren’ is er een 
behoefte om Kopkrakers gebruiken als directe bron voor het leveren van maatwerk. 
Hoewel Kopkrakers niet is bedoeld om deze behoefte te beantwoorden, is het wel 
belangrijk dat de werkwijzen die zijn genoemd in de Kopkrakers terug te vinden zijn.

De voorwaarden voor de bibliotheek zijn vergelijkbaar met de voorwaarden 
genoemd in paragraaf ‘De onderbouwing’ en kunnen worden gebruikt als basis voor 
eerste ontwikkeling en tests. Echter zal de informatie iets algemener geformuleerd 
moeten worden, in plaats van specifiek voor de casus waarvoor het is ontwikkeld. 
Het is van belang dat het onderzoek vanuit de drie perspectieven met betrekking 
tot EBP worden samengevat in een concrete en praktische vertaling met 
verwijzingen naar de originele bron.

Figuur 31. Resultaat enquête ‘Wanneer ik een moeilijke casus heb wil ik mogelijkheden opzoeken in 
Kopkrakers’
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Individueel gebruik
In ‘Implementatie van Kopkrakers’ wordt toegelicht dat Kopkrakers in verschillende 
stappen kan worden uitgerold, wanneer een organisatie er mee aan de slag 
wil. Een deel van de eerste gebruikers zullen individuele gebruikers zijn. Dat zijn 
klantmanagers die intrinsiek geïnteresseerd en gemotiveerd zijn om Kopkrakers 
te gebruiken. Dit type gebruikers heeft weinig triggers nodig en zullen voldoende 
hebben aan herinneringen via notificaties in de app. Kopkrakers kan bijvoorbeeld 
aangeven wanneer een nieuwe Kopkraker beschikbaar is, wanneer meer mensen 
op de Kopkraker hebben gestemd en wat het eindresultaat is.

Gebruik in teams
Kopkrakers komt het best tot zijn recht als het wordt gebruikt in teams binnen 
een afdeling of organisatie. Niet alleen kan dan het gesprek gevoerd worden 
met collega’s, ook zullen er meer triggers tot gebruik zijn. Wanneer Kopkrakers 
een teameffort wordt, zullen klantmanagers meer gemotiveerd raken om met 
Kopkrakers aan de slag te gaan. Zo zal iemand die enthousiast is over Kopkrakers 
collega’s aansporen om mee te doen. Daarnaast maakt een omgeving waarin 
actief gebruik wordt gemaakt van Kopkrakers de drempel lager om zelf ook mee 
te doen. Zeker als het stemoverzicht op meer plekken zichtbaar is (bijvoorbeeld 
in een interne nieuwsbrief of via narrowcasting binnen de organisatie), wordt de 
klantmanager er vaker aan herinnerd. 

Echter verwachten we dat continue gebruik nog het best getriggerd wordt 
door Kopkrakers op te nemen in de workflow rondom intervisies of in het 
kwaliteitsprogramma van de organisatie. Kopkrakers dient dan als voorbereiding 
voor deze intervisies, waardoor het gebruik ervan vanzelfsprekend wordt. Omdat 
intervisies met regelmaat worden georganiseerd, zal ook Kopkrakers niet uit de 
workflow verdwijnen. Een voorwaarde hiervoor, is dat Kopkrakers wordt gedragen 
door de teamleider of kwaliteitsmedewerker, zodat Kopkrakers daadwerkelijk 
ruimte krijgt binnen een intervisie.

“Dat het gedragen wordt vanuit de organisatie; bijv. door een ambassadeur. En dat 
er goede casuïstiek is, met casussen die herkenbaar zijn voor klantmanagers. Tot 
slot; dat er binnen het bedrijf een cultuur is om een discussie met elkaar aan te 

gaan.”

De Kopkrakers-app en context
De Kopkrakers-app wordt gebruikt in de context van een organisatie zoals de 
gemeente of het UWV. Deze context bepaalt wanneer de Kopkrakers-app wordt 
gebruikt en of er een gevolg wordt gegeven aan inzichten voortkomend uit 
Kopkrakers, bijvoorbeeld aan de hand van een intervisie. Hoewel deze onderdelen 
nog niet zijn uitgewerkt binnen dit project, komen in de veldraadpleging wel 
behoeften en voorwaarden voor deze context naar voren. In deze sectie worden de 
ontwerpoverwegingen voor de trigger tot gebruik, de intervisie en de frequentie van 
gebruik beschreven, welke worden aangevuld door inzichten uit de veldraadpleging.

Trigger tot gebruik
Kopkrakers zal alleen worden gebruikt wanneer de inhoud relevant is voor 
de gebruikers én het gebruik ervan ingebakken wordt in werkzaamheden en 
-processen. Hoewel de meerderheid van de deelnemers aangeeft Kopkrakers 
uit zichzelf te gebruiken vanuit interesse (zie Figuur 32), wordt een app zoals 
Kopkrakers vergeten wanneer er geen trigger is voor het gebruik ervan. Wat voor 
trigger past, hangt af van het type gebruiker. Namelijk, wanneer Kopkrakers door 
een team wordt gebruikt, gelden er andere triggers dan voor een individu.

Figuur 32. Resultaat enquête ‘Ik zou Kopkrakers uit mijzelf gebruiken, omdat ik het interessant vind’
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focus en tips en tricks bieden voor het begeleiden van het intervisie gesprek. Zo 
kan Kopkrakers bijvoorbeeld ondersteunen in het creëren van een veilige omgeving 
waarin iedereen zich durft te uiten.

Inhoud van de intervisie
Het belangrijkst is dat de intervisie past bij het team dat met Kopkrakers werkt. Hoe 
de Kopkraker in de intervisie wordt besproken kan elke organisatie natuurlijk zelf 
bepalen. Wel zal er vanuit Kopkrakers een suggestie worden gedaan voor de inhoud 
van het gesprek. 

In eerste instantie is het belangrijk om tijdens de intervisie te bespreken waarom 
men voor de ene of de andere optie heeft gekozen. Bespreek de verschillen 
en achterhaal wat deze verschillen veroorzaakt. Is iedereen het eens met de 
onderbouwing die is gegeven bij de opties? Of heeft iemand andere ervaringen? 
Bespreek ook wat voor interactie met de klant bij beide opties komt kijken. Laat 
ook de mensen aan het woord die minder snel op de voorgrond staan of in eerste 
instantie sceptisch zijn.

Zoals beschreven in de paragraaf ‘De opties’ blijkt dat klantmanagers bij het 
beantwoorden van het dilemma behoefte hebben aan meer opties. Vaak omdat ze 
zelf het anders hadden willen aanpakken en voor hen de juiste optie er niet tussen 
staat. Het is belangrijk om ook te bespreken welke optie er mist en waarom die 
optie beter werkt volgens hen. Desalniettemin zullen de aangeboden opties van 
Kopkrakers moeten worden besproken. Het kan zijn dat daar een nog onbekende 
werkwijze tussen staat die nog niet natuurlijk voelt om te gebruiken.

Vervolgens kan er besproken worden hoe de gegeven opties in Kopkrakers 
aansluiten bij de organisatie. Zijn er overeenkomsten met de huidige werkwijze? 
Hoe zouden de nieuwe of onbekende werkwijzen kunnen passen in onze 
organisatie? Wat doen andere organisaties? En hoe doen ze dat?

Tenslotte is het belangrijk dat de inzichten concreet worden samengevat aan het 
einde van de bespreking. Bespreek en bepaal welke stappen er genomen moeten 
worden, en door wie, om de conclusies te implementeren en de huidige werkwijze 
aan te passen.

De intervisie
Het voeren van het gesprek over huidige en nieuwe werkwijzen is een belangrijk 
onderdeel van Kopkrakers. Door het gesprek aan te gaan, worden werkwijzen met 
elkaar vergeleken, wordt er gereflecteerd en wordt er nieuwe kennis opgedaan. 
Zoals beschreven in paragraaf ‘Samen met collega’s’, maakt de Kopkrakers-app 
de gebruiker al nieuwsgierig naar de keuze van collega’s en leeft er een behoefte 
om de Kopkraker op een informele manier te bespreken. De Kopkrakers-app zal dus 
op zichzelf staand al een positief effect teweeg brengen. Echter werd tijdens de 
focusgroepen met klantmanagers geconcludeerd dat Kopkrakers incompleet zou 
zijn zonder een formeel moment, zoals een intervisie, met het hele team.

Kopkrakers wordt een succes “wanneer de keuzes (die je kunt maken middels de 
kopkraker-app) ook bespreekbaar kunnen worden gemaakt met (je) collega’s. Het 
koppelen aan intervisie vind ik heel nuttig en zeker interessant voor mijn mede-

collega’s.”

Een formeel moment zet klantmanagers aan tot een gesprek met andere collega’s 
dan hun favoriete gesprekspartners of gelijkgestemden. Daarnaast kan het leiden 
tot een reflectie op organisatiebrede werkwijzen en kan het de basis zijn voor het 
geven van een gevolg aan conclusies die in het gesprek worden getrokken. Dit 
formele moment kan op een eigen manier worden ingestoken, afhankelijk van het 
team en de organisatie. In deze sectie wordt een suggestie gedaan voor de manier 
waarop Kopkrakers in een formeel moment gebruikt wordt.

Intervisie en de Kopkrakers-app
Het doel van een reguliere intervisie is het bespreken van een casus en met 
het team tot een passende aanpak komen voor deze klant. Echter blijkt uit de 
focusgroepen dat er niet altijd casussen worden aangedragen, of dat het probleem 
met de klant al is opgelost tegen de tijd dat de intervisie plaatsvindt.

Het doel van de Kopkrakers-intervisie binnen Kopkrakers is vergelijkbaar en draait 
om het reflecteren op huidige en nieuwe werkwijzen aan de hand van een casus. 
Door in gesprek te gaan over de opties leren klantmanagers nieuwe werkwijzen 
kennen. Uit focusgroepen bleek dat klantmanagers het Kopkrakers-dilemma zien 
als een mogelijkheid voor voorbereiding op een intervisie. Het team kan zich zo 
gericht voorbereiden, waardoor het gesprek gestructureerd kan verlopen.

“Als we een sessie hebben over jobhunting en dit dient als voorbereiding, dan zie ik 
er wel wat in.”

Door samen te komen tijdens de interventie kan ook ervaring uitgewisseld worden 
vanuit de klantmanager rondom re-integratie. Het perspectief van de klantmanager 
wordt ingezet via Kopkrakers om evidence based werken te stimuleren. Daarnaast 
kan Kopkrakers dienen als ondersteuning bij het verloop van de intervisie 
zelf. Degene die de intervisie voorzit en het gesprek begeleidt, kan de sessie 
voorbereiden met behulp van Kopkrakers. De app biedt hulp bij het bepalen van de 
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Frequentie van gebruik
Bij de introductie van Kopkrakers is voorgesteld om eens per twee weken een 
nieuwe Kopkraker te introduceren, welke beiden eens per maand worden besproken 
in een intervisie. In de veldraadpleging bleek dat de frequentie van intervisies per 
organisatie erg verschilt, waardoor ook de behoefte uiteen loopt (zie Figuur 33 en 
Figuur 34). De frequentie van de Kopkraker en de intervisie hangt samen en zullen 
ongeveer gelijk plaats moeten vinden. In paragraaf ‘Ontwikkelen van het onderdeel 
intervisie’ wordt besproken hoe de frequentie aan Kopkrakers het best bepaald kan 
worden.

Figuur 33. Resultaat enquête ‘Ik wil graag een nieuwe casus in de Kopkrakers-app ontvangen...’ - 
frequentie

Figuur 34. Resultaat enquête ‘Ik wil graag een intervisie waarin we de Kopkrakers bespreken...’ - 
frequentie



Hoe nu verder?

Deel II
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Doorontwikkeling van 
Kopkrakers

Ontwikkeling van de app

Stapsgewijze ontwikkeling
Verdere ontwikkeling van de app door het betrekken van een app-ontwikkelaar

Kopkrakers is nu opgeleverd als een klikbaar prototype, om het draagvlak en de 
waardering onder klantmanagers te evalueren. Dit is de eerste stap. De volgende 
stap is een interactief ontwerp, waar men echt in kan stemmen. Hiermee detailleer 
je de interacties in het interface ontwerp, en bepaal je een natuurlijke omgang 
met de applicatie. Voor het bouwen van een werkende applicatie moet er een 
applicatie-ontwikkelaar betrokken worden. Plan de doorontwikkeling van pilot, en 
volgende versies al in de eerste fase. Onderzoek daarvoor de mogelijkheden voor 
financiering bij gemeenten en onderzoeksinstanties. 

De stapsgewijze ontwikkeling is uiteengezet in de roadmap op pagina 40 en verder.

Ontwikkel een simpele versie van Kopkrakers als pilot

Dit gaat om een werkende applicatie met de basisfunctionaliteiten die in dit 
onderzoek besproken zijn. Kopkrakers in zijn meest laagdrempelige uitvoering: 
landelijke casuïstiek waarbij klantmanagers kiezen tussen werkwijzen om het 
gesprek te starten. Klantmanagers kunnen Kopkrakers individueel gebruiken om in 
contact te komen met nieuwe werkwijzen. Hierna kan dit aangevuld worden door 
teamleiders die een intervisie organiseren. Op deze manier kan Kopkrakers vanaf 
de basis in kleine stappen worden getest en ontwikkeld in samenwerking met de 
doelgroep.

 
Bekijk Roadmap > “4. Ontwikkel een app voor de pilot” op pagina 46.

 

Meer complexe vormen van Kopkrakers zijn:

• Een applicatie waarin de stemoverzichten niet alleen landelijke maar ook 
regionaal, lokaal of zelfs per afdeling gefilterd worden.

• Een applicatie die de intervisie begeleidt door middel van suggesties voor de 
discussie. 

Hoe nu verder?
In de veldraardpleging gaf in de enquête 80,8% van de deelnemers aan dat 
Kopkrakers verder ontwikkeld moet worden (zie Figuur 35). De vervolgstappen voor 
Kopkrakers zijn op te splitsen in de verdere ontwikkeling en implementatie van 
Kopkrakers. Met verdere ontwikkeling doelen we op het onderzoeken en detailleren 
van het concept en de applicatie zelf. Implementatie houdt alles in dat komt kijken 
bij het uitrollen van Kopkrakers, bijvoorbeeld hoe dat praktisch in een organisatie 
gaat. 

Figuur 35. Resultaat enquête ‘Ik vind dat Kopkrakers verder ontwikkeld moet worden’
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Bekijk in de Roadmap > “1. Benut de pilots om te achterhalen wat behoeften zijn van 
professionals met betrekking tot kennis opdoen” op pagina 49. 

Erken de behoefte om eigen casuïstiek op te lossen en zoek naar ruimte voor 
eigenaarschap. 

“Inhoud van de casus moet aansluiten op het werk. De keuzes moeten logisch zijn 
en er moet een interessante onderbouwing bij zitten. De casussen moeten een 
weerspiegeling van echte casussen zijn, geen gekke dingen. Dat je echt twijfelt 
over de keuzes, dit was bij het voorbeeld niet het geval! Het zou ook interessant 

zijn om zelf keuzes te kunnen toevoegen, en zelf casussen te kunnen inbrengen.”

Klantmanagers geven duidelijk aan de behoefte te hebben om eigen casuïstiek toe 
te voegen in Kopkrakers. Dit kan klantmanagers helpen eigen complexe casuïstiek 
op te lossen en het eigenaarschap te vergroten. Echter is het direct oplossen 
van casuïstiek niet het doel van Kopkrakers en verhoogt deze functionaliteit de 
complexiteit van de organisatie rondom Kopkrakers enorm. Onderzoek hoe het 
gevoel van eigenaarschap in de doelgroep kan worden gewaarborgd en hoe 
zichtbaar kan worden gemaakt dat de casuïstiek afkomstig is uit de praktijk. 
Benadruk daarnaast dat eigen casuïstiek besproken kan worden in de intervisie en 
zorg dat daar ruimte voor wordt gemaakt. 

Bekijk in de Roadmap > “1. Benut de pilots om te achterhalen wat behoeften zijn van 
professionals met betrekking tot kennis opdoen” op pagina 49. 

Behoud het doel van Kopkrakers en voeg geen derde optie toe.

Klantmanagers geven aan een derde optie te willen voor de casus of een eigen 
antwoord te kunnen toevoegen. Ze vinden het moeilijk om een keuze te maken, 
omdat ze maatwerk willen leveren (zie paragraaf ‘Helpt om beter maatwerk te 
leveren’). Men kan niet kiezen tussen twee opties als ‘de juiste optie’ er niet tussen 
staat of ze zelf iets anders zouden doen. Het is niet het doel van Kopkrakers 
om het goede antwoord te geven, maar om in aanraking te komen met (nieuwe) 
werkwijzen, evidence based practice en hierover in gesprek te gaan.  Het effect 
dat de klantmanagers ervaren is dus exact de reactie die Kopkrakers teweeg moet 
brengen.

De Stuurgroep en Producteigenaar kan dit streven bewaken en dit is daarom 
opgenomen in de uitleg van de Roadmap op pagina 40.

• Een applicatie waarbij alle werkwijzen een database of bibliotheek vormen aan 
instrumenten waarin gezocht kan worden door klantmanagers. 

In de volgende adviezen lichten wij (delen van) deze complexere varianten van 
Kopkrakers toe. 

Casus en opties
Focus in de eerste versie op een landelijke Kopkrakers, en bepaal later hoe 
specifiek je Kopkrakers wilt maken. 

We onderscheiden drie niveaus waarop de casus specifiek kan zijn:

• Op landelijk niveau (casus die herkenbaar is voor het grootste deel van 
Nederland)

• Op regionaal niveau (casus die relevant is voor een bepaalde regio)

• Op organisatieniveau (casus die specifiek is voor een organisatie)

De vraag is of klantmanagers geïnteresseerd blijven in Kopkrakers, wanneer de 
casuïstiek altijd landelijk en algemeen wordt ingestoken. Test casuïstiek op deze 
verschillende niveaus om de insteek van Kopkrakers verder te detailleren en 
stapsgewijs de verschillende niveaus uit te werken. 

Bekijk Roadmap > Fase I > Team Kopkrakers pagina 45.

Zorg dat het ontwikkelteam de casuïstiek relevant houdt op meerdere vlakken.

We zien drie varianten waarop casuïstiek relevant moet zijn:

• Relevant voor de inhoud van het werk van de klantmanager (bijv. re-integratie, 
professionele houding)

• Relevant voor de praktijk van het werk van de klantmanager (bijv. specifieke 
doelgroepen, manier van werken binnen de organisatie)

• Relevant voor de huidige maatschappelijke context (bijv. meenemen wat er in 
de politiek speelt)

Het ontwikkelteam moet zich ervoor inzetten dat de praktijk van de klantmanager 
systematisch betrokken wordt bij de ontwikkeling van de casuïstiek. Denk aan het 
ophalen van casuïstiek bij de uitvoering, of regelmatig de uitvoering bezoeken om 
te ontdekken wat er speelt.  Wanneer deze relevantie niet wordt gewaarborgd, zal 
Kopkrakers achterhaald zijn en zal de klantmanager zijn interesse verliezen.
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Onderbouwing
Scherp de onderbouwing nog meer aan zodat deze relevant is 

Het ontwikkelteam(zie sectie ‘Implementatie Kopkrakers’) zal de inhoud van de 
onderbouwing (en de gehele applicatie) continue up-to-date moeten houden. Dat 
vergt een inspanning, maar is essentieel om het vertrouwen in evidence based 
practice te vergroten onder klantmanagers door middel van Kopkrakers. Wanneer 
van toepassing, neem dan ook in de onderbouwing op de politiek, het beleid per 
organisatie en veranderingen in de maatschappij, omdat deze de relevantie van 
een aanpak beïnvloeden. Onderzoek daarnaast wat het effect van het benoemen 
van effectiviteitscijfers van een werkwijze of aanpak in de onderbouwing is.

Neem dit mee in de stap van de Roadmap > Fase 2 > Team Kopkrakers op pagina 50.  

Stemoverzicht
Onderzoek, ontwerp en test de verschillende niveaus van de stemoverzichten 

Zoals eerder genoemd moet het stemoverzicht aanzetten tot gesprek 
onder collega’s, afdelingen en organisaties. Een voorwaarde hiervoor is dat 
klantmanagers kunnen bepalen met wie hun stem vergeleken wordt. Men wil 
weten wat andere vestigingen stemmen, en men wil weten hoe hun stem zich 
verhoudt tot de rest van de organisatie. Breid de applicatie uit door verschillende 
overzichten aan te bieden of filters te kunnen toepassen. Hierbij moet geëvalueerd 
worden wat invloed heeft op de stem van een een klantmanager of organisatie. 
Denk hierbij aan voor de organisatie bekende instrumenten en werkwijzen die 
regionaal verschillen. Zinvolle manieren van vergelijken brengen het gesprek nog 
beter op gang. 

Bekijk in de Roadmap > Fase 2 > Team Kopkrakers de stappen van de pilots. 

Doorontwikkeling van het concept

Ontwikkelen van het onderdeel Intervisie
In de ontwerpfase is gekozen voor het concept Kopkrakers, bestaande uit het 
onderdeel ‘het dilemma’ en het onderdeel ‘de intervisie’. Met de KWI-commissie 
is besloten alleen het onderdeel ‘het dilemma’ verder uit te werken en te testen. 
De intervisie is dus nog niet ontworpen en onderzocht. Hieronder het advies voor 
het doorontwikkelen van het onderdeel ‘de intervisie’. Bij het ontwikkelen hiervan 
spelen twee aspecten een rol: het ophalen van meer informatie over de intervisie 
en het ontwerpen van de intervisie, in iteraties. Ook de frequentie van de intervisie 
(en het daarbij horende dilemma in de applicatie) moet worden onderzocht. 

Doe een pilot of organiseer focusgroepen op een afdeling bij zowel het UWV als 
de gemeente om de intervisie te detailleren.

Men organiseert nu al intervisies en enkele voorwaarden voor de Kopkrakers-
intervisie zijn al opgehaald. Haal aanvullend op hoe teams samen kunnen bepalen 
met welke regelmaat, en volgens welke inhoudelijke invulling zij intervisie willen en 
kunnen houden. Test welke vorm voor de intervisie het beste werkt en ontwikkel 
een methodiek voor het inrichten van intervisie, die vervolgens elke organisatie kan 
hanteren of eigen kan maken. 

Bekijk in de Roadmap > “2. Onderzoek hoe het onderdeel ‘intervisie’ vormgegeven moet 
worden” op pagina 51.

Ontwerp en begeleid de facilitatie van de intervisie.

Nog niet elke organisatie is ervaren met goed werkende intervisies. Door 
bijvoorbeeld de applicatie uit te breiden met begeleiding voor de intervisie, 
of een format te creëren voor een (interne of externe) gespreksleider, kan de 
kwaliteit van de intervisie worden gewaarborgd. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat 
klantmanagers het ook over nieuwe kennis en werkwijzen hebben, en niet alleen 
over kennis waarover zij al beschikken. Onderzoek hoe Kopkrakers hier het beste 
kan ondersteunen. Let hierbij op dat de veilige sfeer gewaarborgd moet worden.

Bekijk in de Roadmap > “2. Onderzoek hoe het onderdeel ‘intervisie’ vormgegeven moet 
worden” op pagina 51.

Het inrichten van een bibliotheek
Vul de bibliotheek stapsgewijs

Kopkrakers is gebouwd op een bibliotheek met onderbouwde werkwijzen en 
aanpakken aan de hand van EBP.  Een body of knowledge waarop de bibliotheek 
kan worden gebaseerd bestaat nog niet en moet nog gecreëerd worden. Dat 
betekent niet dat Kopkrakers nog niet kan worden uitgerold tot de body of 
knowledge compleet is. Het advies is om te starten met samenstellen een aantal 
Kopkrakers met de daarbij behorende onderbouwing. De onderbouwing van de 
Kopkrakers kan worden opgenomen in de bibliotheek. Met deze inhoud kan al een 
pilot worden gestart. Zodra er meer Kopkrakers worden samengesteld, wordt de 
bibliotheek langzaam gevuld terwijl de app al live is. Gebruik voor het samenstellen 
de voorwaarden zoals benoemd in paragraaf ‘De bibliotheek’ in hoofdstuk ‘De 
Kopkrakers-app’. 

Bekijk in de Roadmap > “1. Begin met het verzamelen van onderzoek dat causaliteit 
aantoont” op pagina 44.
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Betrek de moeilijk te bewegen doelgroep door een persoonlijke aanpak.

De klantmanagers die minder bezig zijn met leren en reflecteren zullen lastiger 
te betrekken zijn bij Kopkrakers of haken makkelijker af. Hoe laagdrempelig 
Kopkrakers ook is ingestoken. In de paragraaf “Reflectie op representativiteit 
deelnemers enquête” op pagina 69 wordt beschreven dat in het huidige 
onderzoek waarschijnlijk een specifiek deel van de doelgroep heeft deelgenomen. 
Het is belangrijk dat we een diverse groep blijven betrekken in de ontwikkeling van 
Kopkrakers, zodat de behoeften van de gehele doegroep meegenomen. Betrek 
bijvoorbeeld ook experts zoals een leerpschycholoog hierin, die gespecialiseerd 
is in het ontwikkelen van leerprogramma’s voor moeilijk te bewegen doelgroepen. 
Denk ook aan de teamleider die de klantmanager persoonlijk aanspreekt en precies 
weet wat deze klantmanager motiveert. Onderzoek of de Kopkrakers-app hier op 
een waardevolle manier ondersteuning in kan bieden.  

Bekijk in de Roadmap > Fase I > “Gemeenten / UWV” op pagina 47.

Maak gebruik van de kennis van professionals bij het vullen van de bibliotheek.

Zoals beschreven in ‘Erken de behoefte om eigen casuïstiek op te lossen en zoek 
naar ruimte voor eigenaarschap’ sluit het aanleveren van eigen casuïstiek in de 
applicatie niet aan bij de doelstelling van Kopkrakers, hoewel het wel waardevol 
kan zijn de input van professionals te gebruiken in het vullen van de bibliotheek. Dit 
kan bijvoorbeeld door professionals vanuit een directe vraag een casus te laten 
aanleveren met daarbij een eigen suggestie voor een werkwijze of aanpak. Het 
ontwikkelteam krijgt daarmee relevante casuïstiek aangereikt en kan gericht gaan 
ontwikkelen.

Ontwerp en test stapsgewijs zoeken in de bibliotheek.

Zodra er werkwijzen zijn geïntroduceerd door middel van een Kopkraker, moet het 
mogelijk zijn om deze werkwijzen terug te zoeken en na te lezen. Deze functie is nu 
geïntroduceerd als ‘de bibliotheek’, maar verder niet uitgewerkt en zal ontworpen 
moeten worden

Onderzoek bij de doelgroep hoe zij op zoek gaan naar een werkwijze of aanpak, 
welke zoektermen relevant zijn in een database en welke diepgang verwacht wordt 
om hier een goede vorm aan te geven binnen de app. Houd in gedachten dat het 
hoofddoel van Kopkrakers is: het gesprek aangaan en in aanraking komen met 
(nieuwe)werkwijzen. Dit doel is anders dan bij de Keuzehulp van het UWV, waarbij 
de klantmanager op zoek gaat naar de best passende werkwijze voor een op dat 
moment urgente casus. Focus eerst op de ontwikkeling waar de app voor bedoeld 
is: nieuwe werkwijzen leren kennen voordat dit tweede doel nagestreefd kan 
worden. Hiermee wordt de kwaliteit van dit specifieke concept gewaarborgd.

Bekijk in de Roadmap > “Team Kennis” op pagina 49 en “Team Kopkrakers” op pagina 
50.

Betrekken van de doelgroep
Betrek de doelgroep bij elke ontwikkelingsstap om te voldoen aan de vraag en 
behoefte

Deze versie van Kopkrakers is een eerste stap naar een werkend concept. Er 
zullen organisaties zijn die nog aan de start staan van methodisch werken en het 
toepassen van evidence based practice, waar andere organisaties al een lerend 
karakter hebben. Om te kunnen aansluiten aan de behoeften van verschillende 
typen organisaties, en de juiste keuzes te maken in het detailleren van het 
concept, zal er meer ontwerponderzoek gedaan moeten worden waar de doelgroep 
nauw bij betrokken wordt. 

Bekijk in de Roadmap > “1. Haal eerste casuïstiek op uit de praktijk via Vakkundig aan 
het Werk 1” op pagina 45.
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Onderhoud van de inhoud en applicatie
Het ontwikkelteam is de producteigenaar en implementeert Kopkrakers 
stapsgewijs.

Omdat het belangrijk is dat de kwaliteit op landelijk niveau gewaarborgd wordt, is 
het advies een team aan te wijzen als producteigenaar. 

Het ontwikkelteam moet minimaal bestaan uit onderzoekers, klantmanagers 
vanuit UWV en gemeenten, klantvertegenwoordigers vanuit UWV en gemeenten, 
leidinggevende of kwaliteitsmedewerker vanuit UWV en gemeenten, een content 
writer en een verantwoordelijke voor de technische aspecten van de applicatie. 
Zij nemen de leiding in het verzamelen van beschikbare kennis voor Kopkrakers, 
het ontwikkelen van een pilot waarin ook intervisie wordt toegevoegd aan het 
concept, en het landelijk implementeren van Kopkrakers. Onderzoek ook de balans 
in het eigenaarschap binnen het ontwikkelteam. Denk daarbij aan gelijk verdelen 
binnen het team of klantmanagers die eigenaar zijn en ondersteund worden door 
onderzoekers. 

Dit advies is uitgewerkt in de Roadmap, en heeft nu duidelijke teams en rollen. Bekijk 
de uitleg van de Roadmap op pagina 40 en verder.

Het ontwikkelteam waarborgt kwaliteit en cureert en organiseert inhoud van 
Kopkrakers

Het ontwikkelteam heeft een belangrijke rol in het verzamelen van de inhoud van 
Kopkrakers (zie Figuur 36). Door de organisatie rondom de inhoud bij één orgaan te 
leggen, is de kwaliteit en opbouw van de Kopkrakers landelijk hetzelfde. Het team 
draagt de verantwoordelijkheid dat de inhoud wordt opgehaald uit de praktijk, zodat 
het aansluit bij de thematiek die speelt bij klantmanagers en aansluit bij de realiteit 

Implementatie en governance 
Kopkrakers
Drie hoofdelementen zijn van belang bij het implementeren van Kopkrakers; 
onderhoud van de inhoud en applicatie, communicatie rondom Kopkrakers en 
Implementatie binnen organisaties. 

Onderzoek Ontwikkelteam
Klantmanagers,
onderzoekers, 

klanten

Klantmanager

Kennis 
verzamelen

Kennisvraag 
uitzetten

Bibliotheek
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Figuur 36. Het ontwikkelteam en het onderhoud van Kopkrakers.
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worden met lastige casuïstiek. Houd rekening met deze behoefte en zorg dat je 
in communicatie helder bent over het doel en de mogelijkheden van Kopkrakers. 
Benadruk dat Kopkrakers gaat om in aanraking komen met nieuwe werkwijzen 
en het professionaliseren van de intuïtie van klantmanagers. Maak ruimte in het 
format voor de intervisie om eigen casuïstiek te bespreken, wellicht gekoppeld 
aan de werkwijzen uit Kopkrakers. Onderzoek of dit voldoende ruimte geeft om de 
behoefte van de klantmanager te vervullen. 

Onderzoek het effect van de naam Kopkrakers en de term bibliotheek.

Ondanks dat de naam Kopkrakers als pakkend wordt ervaren, kan het ook 
verkeerde verwachtingen opwekken. Een kopkraker kan klinken alsof hét 
goede antwoord gegeven moet worden, in plaats van het blikverruimende 
karakter dat Kopkrakers zou moeten hebben. Onderzoek of een andere naam 
het doel van Kopkrakers beter communiceert. Ook de term ‘bibliotheek’ kan 
te veel verwachtingen scheppen. Het kan lijken alsof alles daar te vinden is. 
Een bibliotheek is een plek waar je zoekt naar informatie, maar niet alles is 
daar beschikbaar in het geval van kopkrakers. Zoek naar een andere term dan 
‘bibliotheek’. 

Bekijk in de Roadmap > “1. Onderzoek hoe Kopkrakers voldoet en verbeterd kan worden” 
op pagina 50.

Kopkrakers verweven in de context van de klantmanager.

Kopkrakers moet onder de medewerkers gaan leven. De applicatie en de digitale 
vorm lenen zich ervoor om wijd verspreid te worden in een organisatie. Want 
alleen een notificatie op de werktelefoon is niet voldoende. Zet een strategie uit 
voor andere plekken ter attentie; denk aan informatieschermen, nieuwsbrieven, 
agenda’s, etc. Om de uitvoering mee te krijgen is het belangrijk om het onderdeel 
te maken van het werk. Bijvoorbeeld door Kopkrakers te verwerken in een 
kwaliteitsprogramma van de organisatie.

Bekijk in de Roadmap > “1. Onderzoek hoe Kopkrakers geïntroduceerd kan worden bij 
verschillende organisaties” op pagina 51.

Leer van andere projecten bij het verspreiden van de boodschap van Kopkrakers

Het UWV heeft met de keuzehulp al een nieuwe tool landelijk weten te 
implementeren. Leer van dat proces om te bepalen wat werkt voor Kopkrakers. 
Zo kunnen webinars of een ‘roadshow’ bijdragen bij het kenbaar maken van het 
bestaan en het doel van Kopkrakers.

van de praktijk. Daarnaast hebben zij de taak nieuw onderzoek te vertalen naar een 
concrete en praktische samenvatting, zodat klantmanagers de informatie kunnen 
toepassen. Tenslotte zullen zij de behoeften en ervaringen moeten meenemen in 
de onderbouwing van een aanpak, zodat alle drie de perspectieven van EBP worden 
vertegenwoordigd.

Bekijk in de Roadmap de uitleg van de rollen op “Roadmap” op pagina 40 en verder.

Waarborg eigenaarschap in de organisatie.

Het is belangrijk dat ook binnen een organisatie uiteindelijk iemand de 
verantwoordelijkheid neemt voor het introduceren van Kopkrakers en beschikbaar 
is voor vragen rondom het gebruik ervan. Wanneer het mogelijk is om Kopkrakers 
specifieker te maken voor een regio of organisatie, zal deze persoon zorg moeten 
dragen voor de kwaliteit van Kopkrakers. Zorg dat deze persoon daar zo goed 
mogelijk in wordt begeleid, bijvoorbeeld aan de hand van een ‘gebruiksaanwijzing’ 
of leidraad, en in nauw contact kan staan met het ontwikkelteam. 

Bekijk in de Roadmap > “1. Betrek vertegenwoordigers vanuit gemeenten en UWV” op 
pagina 46.

Communicatie rondom Kopkrakers
Maak de communicatie specifiek voor verschillende rollen binnen organisaties

Voor elke rol binnen een organisatie heeft Kopkrakers andere waarden. Zo gaat 
het voor een klantmanager om het leren kennen van (nieuwe) onderbouwde 
werkwijzen, waar het voor leidinggevenden kan gaan om creëren van een 
eenduidige dienstverlening. Medewerkers die zich bezighouden met leren en 
ontwikkelen kunnen geïnteresseerd zijn in de ontwikkeling van persoonlijk 
leiderschap van klantmanagers en kwaliteitsmedewerkers in het vergroten 
van effectiviteit van de dienstverlening. Zorg in de communicatie ervoor dat de 
waarden van Kopkrakers voor iedere rol binnen de organisatie duidelijk is. Ontwerp 
ook hoe het gebruik er voor elke rol specifiek uitziet en hoe ook kennis tussen de 
rollen kan worden uitgewisseld.

Bekijk in de Roadmap > “1. Onderzoek hoe Kopkrakers geïntroduceerd kan worden bij 
verschillende organisaties” op pagina 51.

Erken de behoefte van klantmanagers om antwoorden te vinden op hun eigen 
casuïstiek.

In het onderzoek blijft naar voren komen dat klantmanagers graag geholpen willen 
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Bepaal samen met elke organisatie een implementatiestrategie die bij hen past 
door een coachende rol aan te nemen als ontwikkelteam

Nog niet alle organisaties zitten op hetzelfde niveau wat betreft methodisch 
werken, het werken met intervisie of het werken met evidence based practice. 
Laat het ontwikkelteam een coachende rol aannemen en bepaal samen met de 
organisatie hoe Kopkrakers kan bijdragen aan de ontwikkeling van de organisatie. 
Benader hen persoonlijk en haal op wat de behoeften zijn van de organisatie. Op 
die manier kan Kopkrakers onderdeel worden van een groter ontwikkelingsplan en 
kan er actief ruimte vrijgemaakt worden voor Kopkrakers en intervisie. Waar een 
verzadiging aan instrumenten heerst, zal men niet snel geneigd zijn Kopkrakers te 
gaan gebruiken. Presenteer Kopkrakers daarom niet als een instrument.

Betrek bij het implementatieplan niet alleen managers, maar ook teamleiders 
van klantmanagers en klantmanagers zelf. Laat hen bepalen wat het beste 
werkt voor hun team en wat zij nodig hebben. Bekijk hoe Kopkrakers daar een rol 
in kan spelen. Benoem een ambassadeur binnen de organisatie die de andere 
professionals mee kan nemen, enthousiast kan maken en kan stimuleren om 
Kopkrakers te gebruiken. Ook zal de ambassadeur de behoeften van het team 
meenemen in de implementatie. Onderzoek hoe de coach vanuit het ontwikkelteam 
daar het beste in kan begeleiden.

Bekijk in de Roadmap > “1. Onderzoek hoe Kopkrakers geïntroduceerd kan worden bij 
verschillende organisaties” op pagina 51.

De organisatie zelf moet investeren in een context die vruchtbaar is voor 
kennisdeling.

Een organisatie moet de waarde inzien van kennis en van het investeren in 
ontwikkeling voor een concept als Kopkrakers volledig tot zijn recht komt. 
Kopkrakers kan daartoe aanzetten of stimuleren, maar heeft ook een bepaalde 
context nodig om te kunnen landen. Een vruchtbare context biedt tijd en ruimte 
voor verdieping en reflectie en stimuleert de professional dat ook te doen. Er heerst 
een veilige sfeer waarin de professional met collega’s in discussie kan gaan zonder 
daarop te worden afgerekend. Nieuwe werkwijzen kunnen worden toegepast 
en huidige werkwijzen kunnen worden aangepast wanneer dat nodig blijkt. Een 
organisatie moet investeren in zo een context, zowel binnen de teams als hogerop 
in de organisatie.

Bekijk in de Roadmap > Fase I  > Team Implementatie en Gemeenten & UWV. 

Bekijk in de Roadmap > “1. Onderzoek hoe Kopkrakers geïntroduceerd kan worden bij 
verschillende organisaties” op pagina 51.

Implementatie binnen organisaties
Implementeer Kopkrakers stapsgewijs binnen organisaties.

Door de laagdrempeligheid, het spelelement en het voorleggen van slechts 
juiste keuzes, is Kopkrakers ontworpen om verschillende typen klantmanagers, 
teamleiders en kwaliteitsmedewerkers aan te spreken. Echter merkten we in 
dit onderzoek dat vooral de enthousiastelingen klaarstaan om met onderzoek 
mee te doen, terwijl de ervaren, lastiger te bewegen klantmanager zich minder 
aangesproken voelt door ‘iets extra’s’. Begin daarom met een enthousiaste 
organisatie of afdeling, om later de rest van de organisatie mee te nemen. 
Onderzoek welke stappen hierin het beste werken en ontwerp een ‘quickstart’ voor 
organisaties die hen begeleidt in het uitrollen van Kopkrakers. 

Bekijk vervolgens via momenten waarop verschillende organisaties samenkomen 
(zoals bij Vakkundig aan het werk) wie elkaar kan inspireren. Pioniers ontmoeten 
elkaar. Zij introduceren Kopkrakers vervolgens binnen de eigen organisatie. 

Bekijk in de Roadmap > “2. Betrek een variatie aan organisaties voor de pilots” op 
pagina 46.

Zet in op betrokkenheid van hele teams, maar geef ook individuen de ruimte

Kopkrakers komt het beste tot zijn recht wanneer het wordt gebruikt door een 
team of afdeling. Op deze manier kunnen intervisies worden georganiseerd, kunnen 
professionals elkaar inspireren en kan er een reflectieve organisatie ontstaan. Zorg 
er daarom voor dat er primair wordt ingezet op het betrekken van gehele teams. 
Om dit te kunnen realiseren, kan het zijn dat de leidinggevende een grote rol krijgt 
in de implementatie.

Bekijk in de Roadmap > “1. Betrek vertegenwoordigers vanuit gemeenten en UWV” op 
pagina 46.

Echter moet Kopkrakers ook gebruikt kunnen worden door een enthousiaste 
pionier binnen een organisatie, waardoor Kopkrakers ook interessant moet worden 
gemaakt voor individuen. De organisatorische context mag de mogelijkheid tot 
verbreding en verdieping niet beperken. Onderzoek hoe een individuele deelnemer 
waarde haalt uit Kopkrakers en wordt gestimuleerd tot persoonlijk leiderschap. 
Bepaal hoe het stemmen en de stemoverzichten relevant kunnen worden gemaakt 
voor een individu.
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Advies aan de hand van de 
stakeholdermeeting
Op 29 januari 2020 vond de stakeholderbijeenkomst plaats waarin is nagedacht 
over het vervolgtraject van Kopkrakers. In groepen zijn relevante stakeholders (zie 
Bijlage 8) aan de slag gegaan met de vraag hoe Kopkrakers verder ontwikkeld 
zou moeten worden. In paragraaf “Uitwerking vervolgtraject” op pagina 71 is 
de focus van de stakeholderbijeenkomst toegelicht. Het advies is grotendeels 
verwerkt in een implementatieroadmap (vanaf bladzijde 40), overig advies is 
opgenomen op deze pagina.

Onderzoek hoe het gevoel van eigenaarschap kan worden gecreëerd, zonder dat 
de eigen casus behandeld wordt. 

Uit de veldraadpleging blijkt dat klantmanagers graag input ophalen op hun eigen 
casus. Voor de eerste versie van Kopkrakers zal dit te complex zijn. Onderzoek hoe 
Kopkrakers of de bijbehorende intervisie het gevoel van eigenaarschap kan geven, 
wat belangrijk is voor het gebruik. 

“We mogen in onze handjes knijpen als het moment daar is dat er zoveel 
klantmanagers eigen casussen willen aanleveren dat ze hun eigen casus niet meer 
terugvinden in Kopkrakers. Dit is een probleem dat we dan wel kunnen oplossen.”

Randvoorwaarden als spiegel voor een vruchtbare bodem

Hierbij is het uitgangspunt dat Kopkakers niet uitgerold moet worden, maar men 
moet verleid worden om Kopkrakers te gebruiken. Wil Kopkrakers of een body of 
knowledge ergens landen, dan zijn er een aantal randvoorwaarden aan de voorkant 
van het proces. Het is van belang die randvoorwaarden te benoemen in een 
organisatie voordat Kopkrakers geïntroduceerd wordt.
 
Randvoorwaarden

• Tot in welke mate is de organisatie lerend?

• ‘Professionele standaard’ of basis engagement bij een aantal klantmanagers.

• Managers die bereid zijn om deze weg te gaan

• Een bestuur wat wil toewerken naar de beste dienstverlening en de notie heeft 
van effectiviteit.

Deze randvoorwaarden dienen als een spiegel om na te gaan: hoe vruchtbaar 
is deze organisatie voor implementatie van Kopkrakers? Wat tref je er aan? Het 

maakt zichtbaar hoe vruchtbaar de grond is voor Kopkrakers om binnen te komen. 
Bij het binnenkomen moet je weten waar de organisatie staat ten opzichte van 
wat een vruchtbare voedingsbodem is. 

Maatwerk voor de implementatie

Daarna beginnen in de organisatie de pilots van Kopkrakers. In de implementatie 
moet het proces zich voegen naar wat er op dat moment nodig is in de organisatie. 
Team Implementatie is verantwoordelijk voor het afstemmen met Team Kennis en 
Team Kopkrakers: welke pilot vorm past er bij welke organisatie? 

Ons advies: experimenteer in een organisatie die al intervisies houd en meer 
EBP werkt, en experimenteer in een die echt aan het begin staat. Dat kan bij 
een gemeente maar zeker ook in een regio van het UWV. Door de organisaties te 
betrekken rijpen de randvoorwaarden voor Kopkrakers. De kennis over wat er nodig 
is om Kopkrakers te laten landen zal groeien. 

Verleiden, niet uitrollen

Wees voorzichtig met het begrip ‘uitrollen’. Het gaat om samen ontdekken. Je moet 
namelijk elke keer in de organisatie weer samen ontdekken om Kopkrakers een 
goede bodem te geven. Als Kopkrakers ergens begint, begin dan samen met die 
klantmanagers en managers met casuïstiek te bespreken. Met onderzoekers erbij.
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Roadmap
De inzichten en adviezen uit dit rapport zijn samengevoegd met de resultaten 
van de stakeholderbijeenkomst in een overzicht van achtereenvolgende en/
of parallelle acties over een bepaalde tijd. Om hier een helder en overzichtelijk 
geheel van te maken, is dit verwerkt in een ‘roadmap’; de route naar een succesvol 
geïmplementeerde Kopkrakers.

Deze roadmap geeft inzicht in de benodigde acties over de tijd. Op de volgende 
pagina’s is de roadmap verbeeld. In deze sectie wordt verdere toelichting gegeven 
over de acties die zijn weergegeven in de visualisatie. Er zal naar voren komen dat 
sommige delen van de roadmap nog niet zijn ingevuld. In een later stadium zal er 
invulling moeten worden gegeven aan deze gaten.

In de toelichting wordt verwezen naar eerder geformuleerd advies over de verdere 
ontwikkeling van Kopkrakers. In dat advies werd er onder andere gesproken 
over ‘het ontwikkelteam’. Dit ontwikkelteam is in de roadmap opgesplitst in een 
stuurgroep, Team Kennis, Team Kopkrakers en Team Implementatie om taken en 
verantwoordelijkheden concreet te maken en te verdelen.

De verschillende fasen
In het eerste traject van dit project is onderzoek uitgevoerd en een basis gelegd 
voor het concept Kopkrakers. Het doel van het volgende traject is doorontwikkelen 
van Kopkrakers zodat het door de professionals in het domein werk en inkomen 
in gebruik kan worden genomen. Om dit te bereiken is het traject in vier fasen 
opgedeeld. In fase I en fase II wordt Kopkrakers verder ontwikkeld, zodat het klaar 
is voor gebruik. Na afloop van deze twee fasen wordt in fase III een blauwdruk 
samengesteld, waarin de uitgangspunten voor Kopkrakers zijn opgenomen. In 
fase IV wordt Kopkrakers gepromoot, geïmplementeerd en in gebruik genomen. De 
roadmap laat per fase zien welke stappen elk team moet zetten. De stappen die 
genummerd zijn corresponderen met de nummering opgenomen in dit rapport.

Figuur 37. Het ontwikkelteam en het onderhoud van Kopkrakers.

Bekijk op de volgende pagina’s eerst de Roadmap. Daarna volgt een toelichting in dit 
rapport. In elke fase en voor elk team correspondeert het nummer op de roadmap met 
het nummer van de paragraaf.

• 
• 
• 

Fase I - Voorbereiding

Stuurgroep (fase I-III) / 
Producteigenaar (fase IV)

• 
• 
• 

Fase II - Pilots

• 
• 
• 

Fase III Fase IV

Team kennis

Team Kopkrakers

Team Implementatie

Gemeenten en UWV
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Uitleg rollen
In dit onderdeel lichten we de type taken van de verschillene rollen toe. De type 
taken vind je samengevat op de roadmap. 
 

Stuurgroep (fase I en II)
De stuurgroep heeft de leiding over fase I en II en coördineert de andere teams. De 
stuurgroep heeft de verantwoordelijkheid dat elk team zijn of haar doelen behaalt 
voor de beoogde teambijeenkomsten. Vanaf fase IV zal er geen stuurgroep meer 
zijn. Deze groep wordt dan vervangen door een producteigenaar.

Kies in de samenstelling van de stuurgroep voor deelnemers die de verschillende 
teams goed met elkaar kunnen verbinden. Ons advies voor de deelnemers in de 
stuurgroep tijdens fase I en II is:

• Deelnemer uit KWI

• Deelnemer uit Vakkundig aan het Werk

• Deelnemer uit Team Kennis

• Deelnemer uit Team Kopkrakers

• Deelnemer uit Team Implementatie

• Deelnemer uit gemeenten & UWV

Producteigenaar (fase IV)
Dit team heeft het eigenaarschap over Kopkrakers en coördineert de andere 
teams. De deelnemers uit de stuurgroep zijn vanaf fase IV overgegaan in team 
producteigenaar. De producteigenaar heeft de verantwoordelijkheid voor het verder 
ontwikkelen en onderhouden van Kopkrakers.

Wie er deelneemt binnen deze groep, zal moeten worden bepaald tijdens het 
definiëren van de blauwdruk (zie “Fase III – Definiëren van de blauwdruk” op pagina 
53).

Team Kennis
Team Kennis is verantwoordelijk voor het verzamelen van de kennis beschikbaar in 
het domein werk en inkomen. Deze kennis moet beschikbaar worden gemaakt voor 
het samenstellen van Kopkrakers. Het verzamelen van de kennis is ten behoeve 
van de ontwikkeling van Kopkrakers en niet van een nationale kennisbank. Echter, 

STUURGROEP fase (I en II)

Roadmap Kopkrakers
De rollen

TEAM KENNIS

• Verzamelen van beschikbare kennis

• Beoordelen van het niveau van de kennis

• Vertalen van beschikbare kennis naar bruikbare 
kennis voor de praktijk

• Het ophalen van klantervaringen met betrekking tot 

werkwijzen en dit vertalen naar bruikbare kennis voor 
de praktijk

• Het ophalen van expertoordeel van professionals 
met betrekking tot werkwijzen en dit vertalen naar 
bruikbare kennis voor de praktijk

TEAM KOPKRAKERS

• Ontwikkelen van Kopkraker-dilemma’s, waarbij 
aangeleverde kennis door Team Kennis als basis 
wordt gebruikt.

• Ophalen van actuele vragen en dilemma’s uit de 
praktijk in samenwerking met Team Implementatie.

• Doorontwikkelen van het ontwerp van het 

concept Kopkrakers op het vlak van interactie, 
gebruiksvriendelijkheid en techniek.

• Coördineren van technische ontwikkeling van de app.

• Coördineren van de pilots.

• Onderhouden van Kopkrakers.

TEAM IMPLEMENTATIE

• Onderzoeken hoe Kopkrakers het best tot zijn recht 
komt in verschillende type organisaties.

• Onderzoeken hoe organisaties kunnen worden 
begeleid in het gebruik van Kopkrakers.

• Ophalen van actuele vragen en dilemma’s uit de 
praktijk in samenwerking met Team Kopkrakers.

• Communicatie en PR rondom Kopkrakers.

• Betrekken van organisaties en deelnemers voor de 
pilots.

• Intervisies vormgeven die aansluiten bij de behoeften 
van verschillende organisaties.

STUURGROEP (FASE I-III)

• Coördinatie van de teams Kennis, Kopkrakers en 
Implementatie.

• Bewaken van de samenhang tussen de werkwijze, 
processen en output van de teams.

• Ophalen van de juiste input voor het maken van 

beslissingen tijdens de meetmomenten.

• Zorgen dat beoogde doelen worden behaald.

• Waarborgen dat de opgedane inzichten uit het 
eerste Kopkrakers-onderzoek worden gebruikt.

PRODUCTEIGENAAR (FASE IV)

• Coördinatie van de teams Kennis, Kopkrakers en 
Implementatie.

• Zorgen dat beoogde doelen worden behaald.

• Waarborgen dat de opgedane inzichten uit het 
eerste Kopkrakers-onderzoek worden gebruikt.

UWV & GEMEENTEN

• Kopkrakers promoten binnen hun eigen organisatie.

• Deelnemers betrekken voor pilots en tests.

• Input geven vanuit de praktijk.
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Team Implementatie
Team Implementatie heeft de verantwoordelijkheid over communicatie rondom 
Kopkrakers en het verder ontwikkelen van de implementatie. Het verder ontwikkelen 
van de intervisie en hoe deze een rol kan spelen binnen organisaties met 
verschillende behoeften, is daar een onderdeel van.

Dit team bestaat onder andere uit een professional vanuit UWV en gemeenten, 
leidinggevenden op verschillende niveaus en/of een kwaliteitsmedewerker vanuit 
UWV en gemeenten en iemand met ervaring rondom het stimuleren en ontwikkelen 
van zelflerende organisaties. Later in het proces zullen er mensen betrokken 
moeten worden die een rol als ‘coach’ op zich kunnen nemen om organisaties te 
coachen en ondersteunen in het implementeren van Kopkrakers (zie “1. Onderzoek 
hoe Kopkrakers geïntroduceerd kan worden bij verschillende organisaties” op 
pagina 51).

Gemeenten / UWV
Betrek gemeenten en het UWV bij  de verdere ontwikkeling en het uitrollen van 
Kopkrakers. De ‘Gemeenten/ UWV laag’ toont in de roadmap wanneer en hoe deze 
organisaties betrokken moet worden. 

Verzamel een groep vertegenwoordigers/ambassadeurs vanuit verschillende 
gemeenten en UWV locaties die betrokken willen zijn bij dit project. Varieer in zowel 
junior als senior lerende organisaties en zorg voor  vertegenwoordigers met interne 
invloed binnen hun organisatie, zodat eenvoudig teams betrokken kunnen worden 
voor de pilots.

wanneer er parallel een project wordt gestart waarin wel een nationale kennisbank 
wordt opgezet, kan het werk en onderzoek dat wordt uitgevoerd voor Kopkrakers 
als basis worden gebruikt voor deze nationale kennisbank door onderzoeks- en 
ontwerpresultaten uit te wisselen tussen de projecten.

Om ervoor te zorgen dat niet alleen het wetenschappelijke perspectief wordt 
meegenomen, maar ook het perspectief van de professional en klant (de drie 
perspectieven van EBP), is Team Kennis tevens verantwoordelijk voor het ophalen 
van de kennis die ligt bij klanten en professionals. Dit team zal zorgdragen voor het 
samenbrengen van deze perspectieven en het vertalen naar een bruikbare versie 
voor professionals. Deze bruikbare versie dient als input voor de ontwikkeling van 
Kopkraker-dilemma’s.

In dit team zitten zowel wetenschappers als onderzoekers uit de praktijk. Ook 
worden professionals en klanten betrokken om het perspectief uit de wetenschap 
aan te vullen vanuit hun perspectief.

Lees het advies:

• “Het ontwikkelteam waarborgt kwaliteit en cureert en organiseert inhoud van 
Kopkrakers” op pagina 36.

Team Kopkrakers
Dit team is verantwoordelijk voor het verder ontwikkelen, testen en invullen 
van de Kopkraker-app. In het adviesrapport is advies uitgebracht over de 
verdere ontwikkeling en randvoorwaarden. Dit advies dient als startpunt voor 
het ontwikkelingsplan; met als focus de technische ontwikkeling, interactie en 
gebruiksvriendelijkheid van de Kopkrakers-app. Bovendien is Team Kopkrakers 
verantwoordelijk voor samenstellen van de Kopkraker-dilemma’s. Dit gebeurt op 
basis van de kennis die door Team Kennis wordt aangeleverd.

Dit team bestaat onder andere uit onderzoekers, professionals vanuit UWV en 
gemeenten, klantvertegenwoordigers vanuit UWV en gemeenten, leidinggevende 
of kwaliteitsmedewerker vanuit UWV en gemeenten, een content writer en een 
verantwoordelijke voor de technische ontwikkeling van de applicatie. Bij het 
samenstellen van het team moet een overweging worden gemaakt over het niveau 
van lerende organisaties dat wordt betrokken. Zo kunnen deelnemers uit zowel 
junior als senior lerende organisaties relevante input leveren voor de ontwikkeling 
van Kopkrakers.

Een onderdeel van de verantwoordelijkheden van Team Kopkrakers ligt bij de 
technische ontwikkeling van de app. Betrek daarom een partij die de technische 
ontwikkeling op zich neemt.



43

Deel II - Hoe nu verder?

Fase I – Voorbereiding
Gedurende het ontwikkeltraject voorafgaand aan deze roadmap (zie “Hoe is 
Kopkrakers ontstaan?” op pagina 55) is Kopkrakers gedeeltelijk uitgewerkt en 
getest. Om Kopkrakers in zijn geheel klaar te maken voor gebruik, zijn er onderdelen 
die nog moeten worden uitgewerkt en getest. Fase I dient als voorbereiding 
voor fase II, waarin pilots zullen worden uitgevoerd. Voor de inhoud van de 
onderzoeksplannen, zie fase II.

Stuurgroep
In fase I houdt de stuurgroep zich bezig met het voorbereiden, samenstellen en 
coördineren van de teams. De stuurgroep is verantwoordelijk voor het schrijven van 
de opdrachten en eindverantwoordelijk voor het behalen van de daarin beschreven 
doelen. De stuurgroep heeft hierin een coördinerende rol. Hieronder worden drie 
onderdelen van fase I verder toegelicht.

1. Implementeren van de resultaten uit Vakkundig aan het Werk 1 in samenwerking 
met Team Kennis

De resultaten en uitkomsten van Vakkundig aan het Werk 1 zijn deels startpunten 
voor Kopkrakers. De stuurgroep legt de link tussen de verschillende relevante 
Vakkundig aan het Werk 1 projecten en Team Kennis.

Lees de “Randvoorwaarden van Kopkrakers” op pagina 10 en verder.

2. Onderzoek wat er moet worden vastgelegd in de blauwdruk

Zoals wordt toegelicht in fase II - pilots, leiden de resultaten van de pilots tot het 
vastleggen van een blauwdruk van Kopkrakers. Deze blauwdruk beschrijft welke 
onderdelen worden doorgezet, op welke manier en met welke samenhang. In fase 
II - pilots wordt een voorzet gedaan op de onderdelen die verder uitgezocht kunnen 
worden in de pilots. Echter zullen de teams daar zelf daar hoogstwaarschijnlijk 
aanvullingen op hebben gaandeweg fase I en II. De stuurgroep heeft de 
verantwoordelijkheid om deze input op te halen en te verwerken in een plan voor 
fase III - Het definiëren van de blauwdruk.

3. Stel een gezamenlijk onderzoeksplan op voor fase II

Fase I dient als voorbereiding op de pilots in fase II. Hoewel elk team zijn eigen 
onderzoeksfocus heeft (zie fase II - pilots), zal er op sommige vlakken overlap of 
gedeelde interesses ontstaan tussen de teams. De stuurgroep is verantwoordelijk 
voor communicatie en informatie-uitwisseling tussen de teams. Zo zal de 
stuurgroep ook overzicht moeten houden over de onderzoeksdoelen en zorgen 
dat deze voldoende van elkaar verschillen. Tenslotte waarborgt de stuurgroep het 

Roadmap Kopkrakers
Fase I - Voorbereiding

GEMEENTEN & UWV

TEAM IMPLEMENTATIE

STUURGROEP

TEAM KENNIS

Technische 
ontwikkeling

TEAM KOPKRAKERS

ONTWIKKEL EEN APP VOOR DE PILOT

BEGIN MET HET 
VERZAMELEN 
VAN ONDERZOEK 
DAT CAUSALITEIT 
AANTOONT

1

ONDERZOEK VERGELIJKBARE OPLOSSINGEN VOOR EEN REGISTER4

BEGIN MET HET VERZAMELEN VAN HET MEEST KANSRIJKE ONDERZOEK2

ONDERZOEK HOE NIVEAUS KUNNEN WORDEN 
TOEGEWEZEN AAN HET ONDERZOEK3

ONDERZOEK WAT PROFESSIONALS UIT DE PRAKTIJK WETEN5

STEL DE TEAMS SAMEN

BETREK VERTEGEN-
WOORDIGERS VANUIT 
GEMEENTEN EN UWV

OPDRACHT SCHRIJVEN

MAAK EEN 
ONDERZOEKS-PLAN 
VOOR FASE II

START MET BESTAAND 
ONDERZOEK DAT 
CAUSALITEIT 
AANTOONT

BETREK EEN VARIATIE AAN ORGANISATIES VOOR DE PILOTS

STEL TEAMS SAMEN VOOR DE PILOTS

IMPLEMENTEREN VAN INZICHTEN UIT VAKKUNDIG AAN HET WERK 1 IN 
SAMENWERKING MET TEAM KENNIS1

ONDERZOEK WAT ER MOET WORDEN VASTGELEGD IN DE BLAUWDRUK2

STEL EEN 
GEZAMENLIJK 
ONDERZOEKSPLAN 
OP VOOR FASE II

3

ONDERZOEK HOE KLANTPERSPECTIEF KAN WORDEN OPGEHAALD6

ONDERZOEK HOE EXPERTOORDEEL VAN PROFESSIONALS KAN WORDEN OPGEHAALD7

MAAK EEN ONDER-
ZOEKSPLAN VOOR 
FASE II

8

HAAL EERSTE 
CASUÏSTIEK OP UIT 
DE PRAKTIJK VIA 
VAKKUNDIG AAN HET 
WERK 1

1

BETER

MAAK EEN DILEMMA
gebaseerd op dilemma’s uit 
de praktijk

2

SNELLER

MAAK EEN DILEMMA
gebaseerd op onderzoek dat 
naar de praktijk moet

3

4

MAAK EEN 
ONDERZOEKS-PLAN 
VOOR FASE II

5

1
2

STEL EEN VOORLOPIGE AANPAK OP VOOR HET BEGELEIDEN VAN DE ORGANISATIES3

4

Vertaal de kennis naar 
een bruikbare versie voor 
team kopkrakers

Vul het wetenschappelijk 
perspectief aan met 
het perspectief van de 
professional en de klant

Lees de uitleg op pagina 44

Lees de uitleg op pagina 45

Lees de uitleg op pagina 43

Lees de uitleg op pagina 46
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Team Kennis
Team Kennis voorziet Team Kopkrakers van de benodigde informatie voor het 
samenstellen van Kopkraker-dilemma’s. Hieronder worden de stappen uit de 
roadmap toegelicht.

1. Begin met het verzamelen van onderzoek dat causaliteit aantoont

Het onderzoek dat causaliteit aantoont is kwalitatief het beste onderzoek dat 
kan worden gebruikt om werkwijzen die worden aangehaald in Kopkrakers te 
onderbouwen. Er is nog geen grote hoeveelheid onderzoek van dit niveau. Het is 
daarom een goed begin om de eerste Kopkraker-dilemma’s daarop te baseren. 
Team Kennis zorgt voor een vertaling van deze kennis die bruikbaar is voor Team 
Kopkrakers.

Aanvullen van het wetenschappelijk perspectief

Team Kennis is verantwoordelijk voor het aanvullen van het wetenschappelijk 
perspectief met het perspectief van de klant en de professional. Omdat een 
basis hiervoor nog ontbreekt, zoekt Team Kennis in fase I de perspectieven van 
de professional en de klant specifiek bij de dilemma’s die door Team Kopkrakers 
worden opgesteld. In een later stadium behoort het samenvoegen van de drie 
perspectieven bij de standaard aanpak, wat in zijn geheel dient als bron voor het 
formuleren van Kopkraker-dilemma’s en hun onderbouwing.

2. Begin met het verzamelen van het meest kansrijke onderzoek

Naast het onderzoek dat causaliteit aantoont, is er veel onderzoek beschikbaar. 
Het is echter nog onduidelijk waar overig onderzoek aan moet voldoen om het te 
kunnen gebruiken als onderbouwing van Kopkrakers. Begin met het verzamelen van 
onderzoek dat het meest kansrijk is om te gebruiken als onderbouwing. Denk hierbij 
aan verschillende typen onderzoeken, zowel algemeen als uitgevoerd voor een 
specifieke organisatie: wetenschappelijk onderzoek, klanttevredenheidsonderzoek, 
kwalitatief onderzoek, etc.

Lees het advies:

• “Vul de bibliotheek stapsgewijs” op pagina 34.

3. Onderzoek hoe niveaus kunnen worden toegewezen aan het onderzoek

Wanneer het meest kansrijke onderzoek is verzameld, kan worden onderzocht wat 
het verschil is in niveaus. Het doel is om te gaan werken naar een meetsysteem 
waarmee elk onderzoek op waarde kan worden gewaardeerd. Hoeveel niveaus zal 
de ‘kwaliteitsschaal’ gaan hebben? 

Parallel aan het bepalen van de niveaus, moet er worden nagedacht over de 
meetbaarheid van de niveaus. Hoe kan de kwaliteitsschaal eenvoudig en eenduidig 

gebruik van inzichten uit het eerste ontwerptraject van Kopkrakers.

Bepaal samen met de teams...

• … hoeveel pilotcycli er zullen plaatsvinden. Omdat iteratief werken het beste 
resultaat geeft, is het advies sowieso meerdere pilots in te richten.

• … wat in welke pilot wordt getest en of de pilots van de teams gecombineerd 
kunnen worden. In fase II - pilots wordt een eerste aanzet gegeven voor 
onderzoeksvragen per team.

• … welke typen organisaties meedoen aan de pilots. Zorg dat er een variatie in 
deelnemers zit en overleg dit goed met Team Implementatie.

• … hoe er iteratief gewerkt wordt. Zorg ervoor dat in elke cyclus alle 
ontwerpfasen voorbijkomen: ontwerp, maak, test, evalueer.
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worden ingezet? Belangrijk is dat deze schaal in de toekomst inzetbaar moet 
blijven.

4. Onderzoek vergelijkbare oplossingen voor een register

Er zijn verschillende oplossingen die naast elkaar bestaan. Denk aan de databank 
van Movisie, de keuzehulp van het UWV of projecten die worden opgezet binnen 
gemeenten. Waarom werken deze nog niet zoals zou moeten? Kan kennis of 
ervaring hieromtrent worden gedeeld? Kan er worden samengewerkt?

5. Onderzoek wat professionals uit de praktijk weten

Naast onderzoek is er veel kennis te vinden in ervaringen van klantmanagers. 
Wat weet de praktijk over effectiviteit van bepaalde werkwijzen? Bekijk hier een 
onderzoek voor kan worden uitgezet bij een of verschillende gemeenten of UWV 
locaties.

6. Onderzoek hoe klantperspectief kan worden opgehaald

Het meenemen van klantervaringen in beslissingen is een van de drie pijlers 
van evidence based practice. Om ook deze kennis mee te kunnen nemen in 
de onderbouwing van Kopkrakers, zal Team Kennis het klantperspectief op 
verschillende werkwijzen moeten ophalen. In deze fase zal daar een aanpak voor 
worden opgesteld.

7. Onderzoek hoe expertoordeel van professionals kan worden opgehaald

Ook het meenemen van de ervaringen van professionals rondom werkwijzen is 
een onderdeel van evidence based practice werken. Team Kennis zal ook hier 
een aanpak opstellen voor het ophalen van ervaringen van professionals met 
betrekking tot de werkwijzen die worden aangehaald in de Kopkrakers.

8. Maak een onderzoeksplan voor fase II

Bepaal wat er in welke pilot getest gaat worden. Zie fase II - pilots voor een 
eerste opzet aan onderzoeksvragen waar antwoord op gegeven moet worden. 
Hierin zal Team Kennis in overleg moeten gaan met Team Kopkrakers en Team 
Implementatie om de onderzoeksfocus op elkaar af te stemmen. Hierin kan worden 
samengewerkt, om zo meerdere resultaten uit één test te halen.

Team Kopkrakers
In fase I is Team Kopkrakers verantwoordelijk voor het voorbereiden van de 
pilots in fase II. Om de pilots te kunnen uitvoeren moeten Kopkraker-dilemma’s 
worden samengesteld en onderbouwd. Dit gebeurt op basis van de relevante 
kennis, onderbouwd aan de hand van de drie EBP-perspectieven, die Team Kennis 
aanlevert. Daarnaast moet een demo-versie van de applicatie worden ontwikkeld 
om de functionaliteiten te kunnen testen gedurende fase II.

Bekijk hoe de onderdelen van Kopkrakers zijn ontworpen in “De Kopkrakers-app” op 
pagina 18 en verder. 

Lees het advies:

• “Focus in de eerste versie op een landelijke Kopkrakers, en bepaal later hoe specifiek 
je Kopkrakers wilt maken.” op pagina 33. Neem dit advies ook mee in het opzetten 
van een onderzoeksplan voor fase II. 

• “Scherp de onderbouwing nog meer aan zodat deze relevant is” op pagina 34.

1. Haal eerste casuïstiek op uit de praktijk via Vakkundig aan het Werk 1

Idealiter zijn de Kopkraker-dilemma’s gebaseerd op actuele vragen of dilemma’s 
uit de praktijk. Om snel van start te kunnen gaan, worden de eerste vragen en 
dilemma’s opgehaald via het Vakkundig aan het Werk-programma. In fase II wordt 
door Team Implementatie gewerkt aan een algemene aanpak voor het ophalen van 
dilemma’s uit de praktijk. 

Lees het advies:

• “Betrek de doelgroep bij elke ontwikkelingsstap om te voldoen aan de vraag en 
behoefte” op pagina 35

2. Route A: Dilemma’s gebaseerd op dilemma’s uit de praktijk

Het maken van Kopkraker-dilemma’s gebaseerd op actuele vragen en dilemma’s uit 
de praktijk kan op twee manieren:

2.1 Dilemma’s matchen met onderzoek

Wanneer er voldoende onderzoek beschikbaar is, is het mogelijk om een vraag uit 
de praktijk te vergelijken met het beschikbare onderzoek en daar de opties voor het 
dilemma uit te destilleren. Deze optie is in fase I waarschijnlijk nog niet haalbaar.
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2.2 Onderzoek matchen met dilemma’s

Wanneer er weinig onderzoek beschikbaar is, is het eenvoudiger om een 
beschikbaar onderzoek te selecteren als optie en die te verbinden aan één van de 
actuele vragen of dilemma’s.

3. Route B: Dilemma’s gebaseerd op onderzoek dat naar de praktijk moet

Een snellere manier om Kopkraker-dilemma’s samen te stellen, is deze niet 
verbinden aan een actuele vraag of dilemma uit de praktijk. Er kan een onderzoek 
worden genomen als basis waarvan men vindt dat professionals ervan op de 
hoogte dienen te zijn. 

4. Ontwikkel een app voor de pilot

In de onderzoeksfase is een klikbaar prototype van de Kopkrakers-app ontwikkeld, 
wat heeft geholpen om eerste inzichten over het concept op te halen. Dit klikbaar 
prototype geeft slechts een beeld van wat de app zou kunnen zijn, maar is nog 
niet technisch werkend. Om de app verder te ontwikkelen en een realistischer 
beeld te krijgen van de gebruiksvriendelijkheid en de interactie met de app, is een 
demo-versie nodig.

Betrek hiervoor een ontwikkelaar die op de langer termijn betrokken kan blijven. 
Bepaal samen met deze ontwikkelaar welke onderdelen minimaal getest moeten 
worden en welke onderdelen invloed hebben op de motivatie van de professional. 
Ontwerp vervolgens samen een demo-versie voor de pilots.

Lees het advies:

•  “Ontwikkel een simpele versie van Kopkrakers als pilot” op pagina 32.

5. Maak een onderzoeksplan voor fase II

Bepaal wat er in welke pilot getest gaat worden. Zie Team Kopkrakers in fase II 
voor een eerste opzet aan onderzoeksvragen waar antwoord op gegeven moet 
worden. Hierin zal Team Kopkrakers in overleg moeten gaan met Team Kennis en 
Team Implementatie om de onderzoeksfocus op elkaar af te stemmen. Hierin moet 
worden samengewerkt, om zo meerdere resultaten uit één test te halen.

Team Implementatie
In fase I betrekt Team Implementatie relevante spelers voor het uitvoeren van de 
pilots. Dit betreft vertegenwoordigers uit gemeenten en UWV om te betrekken bij 
de ontwikkeling van Kopkrakers, maar ook specifieke teams die deel kunnen nemen 
aan de pilots in fase II. Daarnaast is het belangrijk om belangenorganisaties te 
betrekken om draagvlak te kunnen creëren onder professionals en klanten voor het 
moment dat Kopkrakers live gaat.

1. Betrek vertegenwoordigers vanuit gemeenten en UWV

Om de praktijk op de juiste manier te betrekken bij de ontwikkeling van Kopkrakers, 
betrekt Team Implementatie ambassadeurs vanuit verschillende gemeenten en 
UWV-locaties. Zij kunnen ondersteunen in het vinden van deelnemers voor de 
pilots, maar ook input geven tijdens de verdere ontwikkeling. Een vorm om ze 
betrokken te houden is door ambassadeurs deel te laten nemen in een van de 
teams.

Lees het advies:

• “Waarborg eigenaarschap in de organisatie.” op pagina 37.
• “Zet in op betrokkenheid van hele teams, maar geef ook individuen de ruimte” op 

pagina 38.
• “De organisatie zelf moet investeren in een context die vruchtbaar is voor 

kennisdeling.” op pagina 38.

2. Betrek een variatie aan organisaties voor de pilots

Via de ambassadeurs kan een variatie aan organisaties worden betrokken voor de 
pilots. Hierin moet een afweging gemaakt worden over het niveau van de lerende 
organisatie (junior of senior) en of de betrokken al bekend zijn met Kopkrakers of 
niet. Iemand die al bekend is met Kopkrakers kan gedetailleerde feedback geven, 
maar heeft al een oordeel over het concept in zijn geheel. 

Het betrekken van zowel junior als senior organisaties is belangrijk, omdat 
verschillende niveaus van lerende organisaties andere behoeften hebben ten 
opzichte van Kopkrakers. Door verschillende niveaus te betrekken kan Team 
Implementatie een (flexibele) aanpak ontwikkelen voor het begeleiden van de 
organisaties, die kan aansluiten op verschillende typen organisaties.

Lees het advies:

• “Implementeer Kopkrakers stapsgewijs binnen organisaties.” op pagina 38.
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3. Stel een voorlopige aanpak op voor het begeleiden van de organisaties

Zoals beschreven in de volgende fase is het doel voor Team Implementatie 
om in fase II te achterhalen wat een goede aanpak is voor het begeleiden van 
organisaties in het gebruik van Kopkrakers, inclusief het vormgeven van intervisies 
voor de verschillende typen organisaties. Stel een voorlopige aanpak op die kan 
worden geëvalueerd en aangepast in fase II.

4. Maak een onderzoeksplan voor fase II

Bepaal wat er in welke pilot getest gaat worden. Zie fase II voor een eerste opzet 
aan onderzoeksvragen waar antwoord op gegeven moet worden. Hierin zal Team 
Implementatie in overleg moeten gaan met Team Kennis en Team Kopkrakers om 
de onderzoeksfocus op elkaar af te stemmen. Hierin kan worden samengewerkt, 
om zo meerdere resultaten uit één test te halen.

Gemeenten / UWV
De gemeenten- en UWV-vertegenwoordigers worden door Team Implementatie 
betrokken en begeleid. Hun eigen rol is om teams binnen de organisaties te 
betrekken die deel kunnen nemen aan de pilots. Wanneer nodig, zetten zij zich in 
om tijd te reserveren voor deelname van de medewerkers. 

Lees het advies:

• “Betrek de moeilijk te bewegen doelgroep door een persoonlijke aanpak.” op pagina 
35.

• “De organisatie zelf moet investeren in een context die vruchtbaar is voor 
kennisdeling.” op pagina 38.
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Fase II – Pilots
In deze fase worden pilots uitgevoerd, waarmee antwoord zal worden gegeven op 
nog openstaande vragen over de vorm en werking van Kopkrakers. Als resultaat 
van het eerste ontwikkeltraject is een advies uitgebracht over de onderdelen 
van Kopkrakers die nog verdere uitwerking nodig hebben (zie ”Hoe nu verder?” 
op pagina 32). Door iteratief te werken, kunnen vragen die naar boven komen 
tijdens deze testfase ook verder worden uitgezocht. Het doel is om in deze fase 
uitgangspunten te definiëren voor een blauwdruk, zodat Kopkrakers in fase IV 
daadwerkelijk wordt gerealiseerd. 

De pilots
De pilots hebben als doel om openstaande vragen over Kopkrakers en het 
verzamelen van kennis te beantwoorden. Het is een testfase waarin stap voor stap 
Kopkrakers wordt uitgewerkt en verbeterd. Hiervoor dienen het eindresultaat van 
het eerste ontwikkeltraject en de resultaten uit fase I als startpunt. De resultaten 
van de pilots zijn input voor het definiëren van de blauwdruk van Kopkrakers: waar 
gaan we mee door en hoe wordt dat vormgegeven?

Het advies is om meerdere pilots uit te voeren, elk met een nieuwe Kopkraker 
en een nieuwe onderzoeksfocus. Elke pilot-cyclus zal moeten reflecteren op de 
elementen die goed gaan, belangrijk zijn om door te zetten en die nog missen. In 
deze fase is het belangrijk om iteratief te werken: ontwerp, maak, test, evalueer. Elk 
team heeft zijn eigen focus tijdens de pilots. Hieronder wordt een eerste aanzet 
gegeven voor de onderzoeksfocus per team.

Stuurgroep
Ook tijdens deze fase coördineert de stuurgroep de andere teams. Hierbij houdt 
de stuurgroep de doelen van elk team in het oog en stuurt de andere teams bij 
waar nodig. De stuurgroep waarborgt informatie-uitwisseling tussen de teams 
in de vorm van bijeenkomsten, zodat leerlessen worden gedeeld en dubbel werk 
wordt voorkomen. Gedurende deze fase wordt de laatste hand gelegd aan het 
voorbereiden van fase III, het definiëren van de blauwdruk.

GEMEENTEN & UWV

TEAM IMPLEMENTATIE

Technische 
ontwikkeling

TEAM KOPKRAKERS

STUURGROEP

TEAM KENNIS

Roadmap Kopkrakers
Fase II - Pilots

HAAL ACTUELE VRAGEN, DILEMMA’S EN THEMA’S OP UIT DE 
PRAKTIJK EN BEPAAL ALGEMENE AANPAK

ONDERZOEK HOE KOPKRAKERS GEÏNTRODUCEERD KAN 
WORDEN BIJ VERSCHILLENDE ORGANISATIES

REFLECTEER OP HUIDIG APP-ONTWERP GEDURENDE DE PILOT EN VERBETER GAANDEWEG

VOORBEREIDEN VAN FASE III

BENUT DE PILOTS OM TE ACHTERHALEN WAT BEHOEFTEN 
ZIJN VAN PROFESSIONALS MET BETREKKING TOT KENNIS 
OPDOEN

ONDERZOEK UIT FASE I DOORZETTEN

WAARBORGEN VAN INFORMATIE 
UITWISSELING TUSSEN TEAMS

INPUT OPHALEN 
BIJ DE TEAMS 
VOOR FASE III

ONDERZOEK HOE KOPKRAKERS VOLDOET EN VERBETERD 
KAN WORDEN EVALUEER PILOT

EVALUEER PILOT

EVALUEER PILOT

WERK NIEUWE 
PILOT UIT EN 
VERBETER 
KOPKRAKERS

WERK NIEUWE 
PILOT UIT EN 
VERBETER 
KOPKRAKERS

WERK NIEUWE 
PILOT UIT EN 
VERBETER 
KOPKRAKERS

SAMENSTELLEN VAN KOPKRAKER-DILEMMA’S ALS VOORBEREIDING OP FASE IV

1

1

2

1

ONDERZOEK HOE HET ONDERDEEL ‘INTERVISIE’ 
VORMGEGEVEN MOET WORDEN2

3

DEELNEMEN AAN DE PILOTS

EEN PILOT CYCLUS

EEN PILOT CYCLUS

EEN PILOT CYCLUS

EEN PILOT CYCLUS

Lees de uitleg op pagina 49

Lees de uitleg op pagina 50

Lees de uitleg op pagina 48

Lees de uitleg op pagina 51
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Team Kennis
Dit team is verantwoordelijk voor de het ophalen en vertalen van kennis voor de 
praktijk. Het onderzoek dat is gestart in fase I kan worden doorgezet in deze fase. 
Echter kan in deze fase gebruik worden gemaakt van de pilots om te achterhalen 
wat behoeften zijn van professionals met betrekking tot kennis opdoen.

1. Benut de pilots om te achterhalen wat behoeften zijn van professionals met 
betrekking tot kennis opdoen

Om een goede vertaling te kunnen maken van beschikbare kennis naar bruikbare 
kennis voor professionals, is het van belang op te halen welke behoeften 
professionals hebben op dat vlak. Onderzoek naar welke kennis professionals op 
zoek zijn, hoe ze daar naar zoeken en wanneer kennis voor hen bruikbaar is.

Onderzoeksfocus fase II

In onderstaande lijst wordt een eerste aanzet gegeven voor de onderzoeksfocus 
voor Team Kennis gedurende fase II.

• Volgens welke aanpak wordt kennis opgehaald uit de praktijk? Denk daarbij aan:

• Relevante onderzoeken die binnen organisaties zijn uitgevoerd

• Kennis omtrent effectiviteit binnen organisaties

• Praktijkervaring van klantmanagers

• Ervaringen van klanten

• Waar moet kennis (vanuit de wetenschap, professionals en klanten) aan 
voldoen om opgenomen te kunnen worden in Kopkrakers?

• Is er voldoende kennis beschikbaar om Kopkrakers op te kunnen 
draaien?

• Wanneer is een werkwijze effectief en hoeverre wordt 
effectiviteit een randvoorwaarde? 

• Aan welke voorwaarden moet de vertaling van kennis voldoen 
zodat het kan worden opgenomen in Kopkrakers?

• Wat zijn behoeften van professionals bij het opzoeken en tot zich nemen van 
kennis?

• Wanneer is kennis voor hen bruikbaar?

• Kunnen uitkomsten op deze vraag leiden tot eisen die gesteld 
moeten worden aan resultaten van toekomstig onderzoek?

• Hoe kunnen we zorgen voor een gevoel van eigenaarschap bij 
klantmanagers?

Lees ook het advies:

• “Erken de behoefte om eigen casuïstiek op te lossen en zoek naar ruimte voor 
eigenaarschap.” op pagina 33.

• “Zorg dat het ontwikkelteam de casuïstiek relevant houdt op meerdere vlakken.” op 
pagina 33.

• “Ontwerp en test stapsgewijs zoeken in de bibliotheek.” op pagina 35. Werk 
hiervoor nauw samen met Team Kopkrakers en stem rollen af. 

• “Onderzoek hoe het gevoel van eigenaarschap kan worden gecreëerd, zonder dat de 
eigen casus behandeld wordt.” op pagina 39.
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Team Kopkrakers
Team Kopkrakers is in fase II verantwoordelijk voor het coördineren, uitvoeren en 
evalueren van de pilots. De focus binnen deze iteraties ligt voor Team Kopkrakers 
op het verbeteren van de Kopkrakers app op het gebied van functionaliteiten, 
interactie-ontwerp en techniek.

1. Onderzoek hoe Kopkrakers voldoet en verbeterd kan worden

Werk op een iteratieve manier Kopkrakers verder uit: ontwerp, maak, test, evalueer. 
Ga na door middel van de pilots in hoeverre Kopkrakers aansluit op behoeften 
en de context en waar het concept kan worden verbeterd. Doe dit op het gebied 
van functionaliteiten, interactie-ontwerp en techniek, maar ook op de processen 
eromheen.

2. Samenstellen van Kopkraker-dilemma’s als voorbereiding op fase IV

In fase III wordt de blauwdruk van Kopkrakers gedefinieerd, waarna in fase IV 
Kopkrakers wordt geïmplementeerd. Om voorbereid te zijn op de implementatie, 
is het belangrijk om aan de hand van de leerlessen in fase II waar mogelijk al een 
aantal Kopkraker-dilemma’s samen te stellen. Doe dit in goed overleg met Team 
Implementatie en Team Kennis, zodat alle leerlessen in fase II worden benut.

Onderzoeksfocus fase II

Hieronder wordt een eerste aanzet gegeven voor de onderzoeksfocus van Team 
Kopkrakers gedurende fase II.

• Waaraan moeten Kopkraker-dilemma’s voldoen op het gebied van:

• Kwaliteit

• Formulering

• Opbouw

• Etc.

• Wat voor invloed heeft het Kopkraker-dilemma op:

• Geloofwaardigheid

• Motivatie om te blijven gebruiken

• Gebruiksvriendelijkheid

• Etc.

• Volgens welke werkwijze worden Kopkraker-dilemma’s samengesteld?

• Hoe worden thema’s van de Kopkraker-dilemma’s gekozen?

• Blijven professionals gemotiveerd de Kopkrakers-app gebruiken? Is er een extra 
trigger nodig? Zo ja, in welke vorm?

Lees ook het advies waarop de pilots moeten testen:

• “Onderzoek, ontwerp en test de verschillende niveaus van de stemoverzichten” op 
pagina 34 en bepaal in welke pilot dit getest kan worden.

• “Ontwerp en test stapsgewijs zoeken in de bibliotheek.” op pagina 35. Werk 
hiervoor nauw samen met Team Kennis en stem rollen af.

• “Onderzoek het effect van de naam Kopkrakers en de term bibliotheek.” op pagina 
37 en lees over de frequentie van het gebruik van Kopkrakers op pagina 28.
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Team Implementatie
Dit team is in fase II verantwoordelijk voor het uitwerken en evalueren van het 
intervisie-onderdeel van Kopkrakers. Dit is nauw verbonden met het bepalen in 
hoeverre de organisatie lerend is en het passend maken van Kopkrakers voor de 
organisatie. Hierin kan een coach een rol spelen.

1. Onderzoek hoe Kopkrakers geïntroduceerd kan worden bij verschillende 
organisaties

Een onderdeel van de pilots voor Team Implementatie bestaat uit het introduceren 
van Kopkrakers. In dit onderdeel van de pilot wordt de organisatie begeleid bij het 
geven van een plek aan Kopkrakers binnen de organisatie.Dit gaat over het creëren 
van draagvlak, maar ook over de behoeften van de organisatie ten opzichte van 
Kopkrakers op dat moment. Denk hierbij ook aan in hoeverre men EBP werke 
begrijpt. Hierin speelt de coach een grote rol. Onderzoek daarnaast hoe er over 
Kopkrakers gecommuniceerd kan worden en wat voor effect dat heeft.

Lees ook het advies tot het vormgeven van Kopkrakers in verschillende 
organisaties:

• “Kopkrakers verweven in de context van de klantmanager.” op pagina 37.
• “Randvoorwaarden als spiegel voor een vruchtbare bodem” op pagina 39.

Lees ook het advies met betrekking tot de rol van de coach:

• “Bepaal samen met elke organisatie een implementatiestrategie die bij hen past 
door een coachende rol aan te nemen als ontwikkelteam” op pagina 38.

• “Maatwerk voor de implementatie” op pagina 39.
• “Verleiden, niet uitrollen” op pagina 39.

Lees ook het advies met betrekking tot communicatie:

• “Maak de communicatie specifiek voor verschillende rollen binnen organisaties” op 
pagina 37.

• “Erken de behoefte van klantmanagers om antwoorden te vinden op hun eigen 
casuïstiek.” op pagina 37.

• “Leer van andere projecten bij het verspreiden van de boodschap van Kopkrakers” op 
pagina 37.

2. Onderzoek hoe het onderdeel ‘intervisie’ vormgegeven moet worden

Hoe de intervisie van Kopkrakers vormgegeven gaat worden, hangt af van de 
behoeften van de organisatie. Dit deel van de pilot dient ervoor om te ontdekken 
welke vormen de intervisie er bestaan en wat past bij welk type organisatie. Wat 

voor begeleiding kan de Kopkrakers-app hierin bieden? Of ligt de begeleiding alleen 
bij de coach? 

Binnen deze stap zal er een groot verschil te ontdekken zijn tussen junior en senior 
lerende organisaties. De junior organisaties zijn nieuw met EBP en de kans bestaat 
dat er nog geen intervisie wordt georganiseerd. Welke rol krijgt Kopkrakers en kan 
Kopkrakers helpen bij het introduceren van intervisie? Focus bij het introduceren 
van Kopkrakers op de al bestaande (in)formele momenten waar professionals met 
elkaar in gesprek gaan.

Een senior lerende organisatie is bekend met EBP en werkt vaak al met intervisie. 
Hoe kan Kopkrakers een plek krijgen binnen die intervisie? Of gaat Kopkrakers op 
een andere manier een rol spelen binnen de organisatie?

Lees ook het advies met betrekking tot het vormgeven van de intervisie:

• “Doe een pilot of organiseer focusgroepen op een afdeling bij zowel het UWV als de 
gemeente om de intervisie te detailleren.” op pagina 34.

• “Ontwerp en begeleid de facilitatie van de intervisie.” op pagina 34.

3. Haal actuele vragen, dilemma’s en thema’s op uit de praktijk en bepaal 
algemene aanpak

De Kopkraker-dilemma’s zijn onder andere gebaseerd op actuele vragen, dilemma’s 
en thema’s uit de praktijk. De pilots zijn een goed moment om de eerste dilemma’s 
op te halen voor het vervolg van Kopkrakers. Onderzoek of deze dilemma’s via 
intervisie opgehaald kunnen worden, of dat er een andere vorm voor nodig is. Hoe 
kunnen dilemma’s worden opgehaald bij organisaties waar nog geen intervisie 
plaatsvindt? Ga in samenwerking met Team Kopkrakers na of hier een algemene 
aanpak uit voort kan komen. Speelt de Kopkrakers-app hier misschien een rol in?

Onderzoeksfocus fase II

Hieronder wordt een eerste aanzet gegeven voor de onderzoeksfocus voor Team 
Implementatie gedurende fase II.

• Hoe kan Kopkrakers passend worden gemaakt voor verschillende typen 
organisaties?

• Is er sprake van verschillende instapniveaus?

• Is er een verschil in behoeften tussen junior en senior lerende 
organisaties?
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• Hoe kan elk type organisatie begeleid worden in het opnemen van Kopkrakers in 
hun werkwijze? 

• Leidinggevenden moeten Kopkrakers ondersteunen en erachter 
staan

• Organisatie moet laten zien dat EBP werken belangrijk is 
door te sturen op kwaliteit, en tegelijkertijd het werk van de 
klantmanager waarderen.

• Klantmanagers moeten weten waarvoor ze met Kopkrakers en 
Evidence Based Practice bezig zijn (sense of urgency).

• Klantmanagers moeten de tijd krijgen om zich te verdiepen.  Hun 
werkdruk moet ruimte geven voor EBP werken.

• Zorg dat Kopkrakers aansluit bij bestaande inwerkprogramma’s.

• Welke rol speelt de coach en hoe kan deze rol worden ingevuld?

• Hoe kan de intervisie worden vormgegeven voor verschillende type 
organisaties?

• Lees over de ideeën achter de intervisie op pagina 29.

• Hoe kan er over Kopkrakers worden gecommuniceerd? Wat voor effect heeft die 
manier van communiceren? 
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Fase III – Definiëren van de 
blauwdruk
In deze fase wordt vastgelegd hoe Kopkrakers definitief vormgegeven gaat worden 
en welke onderdelen nader onderzoek nodig hebben. De resultaten van dit proces  
worden vastgelegd in de blauwdruk van Kopkrakers. De blauwdruk bevat informatie 
over de app en over de organisatie en het systeem daaromheen. De stappen in 
deze fase staan nog niet vast. 

Hieronder zijn een aantal aandachtspunten geformuleerd voor fase III.

• Deze fase dient als een go/no go-moment voor de verschillende onderdelen 
van Kopkrakers. Hieronder worden voor elk team voorbeelden gegeven van de 
onderdelen waarvoor een go/no go-moment geldt.

• Laat elk team eerst zelf bepalen welke onderdelen door kunnen en welke niet, 
en kom daarna samen voor een algehele blauwdruk. In die bijeenkomst wordt 
beslist hoe fase IV - realisatie eruit ziet.

• Bouw reflectiemomenten in, het ontwerpproces zal nog niet klaar zijn. zo kunnen 
coaches regelmatig overleg hebben over hun aanpak, waar ze tegenaan lopen 
en wat er wel goed werkt.

Lees de “Randvoorwaarden van Kopkrakers” op pagina 10 en verder en scherp 
hiermee de blauwdruk aan.

GEMEENTEN & UWV

TEAM IMPLEMENTATIE

Technische 
ontwikkeling

TEAM KOPKRAKERS

TEAM KENNIS

Roadmap Kopkrakers
Fase III - Definiëren van de blauwdruk

PRODUCTEIGENAAR

Fase IV - Realisatie

START PROMOTIE KOPKRAKERS

BEGELEID ORGANISATIES IN HET OPNEMEN VAN KOPKRAKERS IN HUN 
ORGANISATIE

AANTREKKEN VAN COACHES

VULLEN VAN ARCHIEF MET ‘EERDER BEANTWOORDE KOPKRAKERS’

VULLEN VAN REGISTER MET ACHTERLIGGENDE KENNIS

APP LIVE

KOPKRAKERS OPNEMEN IN ORGANISATIE

HAAL VRAGEN/CASUÏSTIEK 
OP UIT DE PRAKTIJK

HAAL VRAGEN/CASUÏSTIEK OP UIT DE PRAKTIJK

MAAK EEN DILEMMA
match bestaand onderzoek bij een 
vraag uit de praktijk

MAAK EEN DILEMMA
match een vraag uit de praktijk bij 
onderzoek

MAAK EEN DILEMMA
gebaseerd op onderzoek dat naar de 
praktijk moet

HAAL HET KLANTPERSPECTIEF OP

VERZAMEL BESCHIKBAAR ONDERZOEK

VERTALEN VAN KENNIS NAAR BRUIKBARE KENNIS VOOR TEAM 
KOPKRAKERS

HAAL BESCHIKBARE KENNIS OP UIT DE PRAKTIJK

EIGENAARSCHAP OVER KOPKRAKERS

KOPKRAKERS VERDER ONTWIKKELEN EN ONDERHOUDEN

DEFINIËREN VAN DE BLAUWDRUK

Deze fase dient als een go/no go-moment voor de 
verschillende onderdelen van Kopkrakers. Zie pagina 54 
voor voorbeelden van de onderdelen waarvoor een go/no 
go-moment geldt.

Laat elk team eerst zelf bepalen welke onderdelen door 
kunnen en welke niet, en kom daarna samen voor een 
algehele blauwdruk. In die bijeenkomst wordt beslist hoe 
de realisatie eruit komt te zien.

Bouw reflectiemomenten in, het ontwerpproces zal nog 
niet klaar zijn. Ga regelmatig in overleg aanpak, waar men 
tegenaan lopen en wat er wel goed werkt.

Lees de uitleg op pagina 54

Lees de uitleg op pagina 54

Lees de uitleg op pagina 54

Lees de uitleg op pagina 54
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Voorbeelden van go/no go-onderdelen

Stuurgroep en in volgende fase producteigenaar

• Is haalbaar om het concept Kopkrakers te realiseren? Welke onderdelen wel en 
welke niet?

 
Team Kennis

• Is het haalbaar om elke werkwijze van alle drie de perspectieven van EBP te 
voorzien?

• Is het haalbaar om voldoende kennis te verzamelen van goede kwaliteit voor de 
Kopkrakers?

Team Kopkrakers

• Is het haalbaar om elk dilemma met twee passende werkwijzen te 
onderbouwen?

• Is het haalbaar om in de app verschillende typen stemoverzichten op te 
nemen?

Team Implementatie

• Is het haalbaar om verschillende niveaus van lerende organisatie te 
ondersteunen met Kopkrakers?

• Is het haalbaar om met coaches te werken? In welke vorm wel en welke niet?

Fase IV - Realisatie
Op basis van de blauwdruk uit fase III wordt Kopkrakers in fase IV geïmplementeerd. 
Hoe dit proces er precies uit komt te zien, zal grotendeels worden bepaald 
gedurende fase III. Wellicht dat er nieuwe onderzoeksvragen zijn opgekomen die 
gedurende deze fase moeten worden uitgezocht.

Echter zijn er een aantal inzichten opgedaan in het eerste traject, op basis 
waarvan een aantal verantwoordelijkheden al kunnen worden verdeeld. Hieronder 
wordt een eerste aanzet gegeven die, afhankelijk van de inzichten uit het 
vervolgtraject, verder kan worden ingevuld.

Belangrijk is dat ook tijdens deze fase regelmatig reflectiemomenten worden 
ingebouwd om Kopkrakers te blijven ontwikkelen en verbeteren.

Producteigenaar
Dit team heeft het eigenaarschap over Kopkrakers en coördineert de andere teams. 
De producteigenaar heeft de verantwoordelijkheid voor het verder ontwikkelen en 
onderhouden van Kopkrakers.

Team Kennis
In fase IV heeft Team Kennis nog steeds de verantwoordelijkheid om kennis te 
verzamelen vanuit de drie perspectieven van EBP. Deze kennis wordt overgedragen 
aan Team Kopkrakers, op basis waarvan nieuwe Kopkraker-dilemma’s worden 
samengesteld.

Team Kopkrakers
Team Kopkrakers is verantwoordelijk voor het samenstellen van de Kopkraker-
dilemma’s. Dit kan aan de hand van de drie werkwijzen genoemd in fase 1. 
Daarnaast zal Team Kopkrakers de Kopkraker-dilemma’s archiveren en de 
achterliggende kennis verzamelen in het Kopkrakers-register. Zo wordt er over de 
tijd een database aan Kopkrakers en gerefereerde werkwijzen verzameld.

Team Implementatie
In fase IV gaat de landelijke introductie van Koprakers van start. Team 
Implementatie is verantwoordelijk voor de promotie en het begeleiden van 
organisaties bij het opnemen van Kopkrakers in hun organisatie. In deze fase 
worden wanneer nodig meer coaches aangetrokken.
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In dit hoofdstuk wordt het proces beschreven dat heeft geleid tot het ontwerp 
Kopkrakers - Kies voor maatwerk. Het proces heeft bestaan uit een context-
onderzoek, waarvan de inzichten hebben geleid tot een framework. Dit framework 
was de basis voor het ontwerp van drie concepten. Eén van deze concepten is 
geëvalueerd in een veldraadpleging, waarvan de conclusies zijn beschreven in deel 
II.

Context-onderzoek
Het doel van het project is beschreven als:
Het ontwerpen van het concept van een ‘kenniskompas’ dat professionals van het 
UWV en gemeenten ondersteunt om Evidence Based Practice rondom re-integratie 
vorm te geven, concreet te maken en toe te passen.

Hierbij heeft Muzus als voorwaarde gesteld dat het concept voor een 
kenniskompas past bij de werkwijze van de professionals en de context van de 
klant en samen met hen ontwikkeld en geëvalueerd is, waarin zowel de huidige als 
toekomstige wetenschappelijke kennis een plek krijgt en gebruikt wordt.

Om dit vorm te kunnen geven heeft Muzus diepte-interviews afgenomen bij 
professionals en klanten van zowel het UWV als verschillende gemeenten. 
Daarnaast heeft Muzus stakeholders gesproken met expertise op gebied van EBP 
en kennisdeling. Hieronder is wat de focus was van de gesprekken, de deelnemers 
zijn te vinden in Bijlage 1. Naast de diepte-interviews is er gebruik gemaakt van het 
rapport van voorgaand onderzoek van het Trimbos Instituut. 

Stakeholders

De stakeholders zijn gesproken met het doel te achterhalen wat er al wordt gedaan 
op het gebied van evidence based practice en kennisdeling binnen gemeenten 
en het UWV en welke ervaringen al zijn opgedaan omtrent het implementeren van 
evidence based practice.

Professionals

De professionals zijn gesproken met het doel te achterhalen hoe hun 
werkwijze er nu uitziet, waar zij hun beslissingen op baseren en waar zij nieuwe 
(wetenschappelijke) kennis vandaan halen. Daarnaast welke factoren in hun 
context invloed hebben op kennisdeling en het implementeren van nieuwe kennis.

Klanten

De klanten zijn gesproken met het doel te achterhalen in hoeverre zij zich bewust 
zijn van de keuze die zij hebben en het gevoel hebben invloed te hebben op keuzes 
van de klantmanager. De klantgesprekken zijn bijgewoond om te observeren 

Bron: UWV.NL
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hoe kennisdeling plaatsvindt en hoe beslissingen worden gemaakt tijdens 
contactmomenten met klanten.

Resultaten
In deze paragraaf worden de hoofdinzichten uit het context-onderzoek 
samengevat. Andere inzichten zijn beschreven in de vorm van contextkaarten, 
welke te vinden zijn in de Bijlage 2. Clusters van deze contextkaarten hebben 
geleid tot het framework op pagina 61.

Een dag in het leven van een klantmanager

Iets waar we rekening mee moeten houden in het gebruik van het kenniskompas 
is de werkplek van de klantmanager. De gesprekken met klanten worden gevoerd 
aan een balie, het administratieve werk kan in een eigen kantoor of op een 
flexwerkplek. Gedurende een dag wisselt de klantmanager voortdurend van 
werkplek. Bekijk voor een indruk van een dag de klantreis van de klantmanager op 
de volgende pagina.

Klantmanagers zijn intrinsiek gemotiveerd

Klantmanagers hebben een hart voor de mens en hebben een intrinsieke motivatie 
om een mens verder te helpen. Iedere mens is anders, dat vereist maatwerk. Het 
leveren van maatwerk is daarom erg belangrijk voor klantmanagers.

“Ik vind het leuk dat je verschil kunt maken in hoe iemand zichzelf ziet. Als je een 
baan verliest, verlies je ook een stukje van jezelf. Als je ze daarin kunt helpen, dan 

zie je dat ze weer positiever worden.”

Klantmanagers hebben verschillende opleidingen en achtergronden

Er is geen opleiding voor het uitvoerende werk binnen het domein werk en inkomen, 
waardoor klantmanagers met verschillende opleidingen dit vak beoefenen. De een 
heeft een achtergrond als politicoloog, de ander heeft de hotelschool afgerond. Dit 
zorgt voor een verschil in aanpak, maar allemaal hebben ze één ding gemeen: ze 
hebben mensenkennis. 

Het vak leer je in de praktijk, met je collega’s

Collega’s zijn belangrijk in het werk van een klantmanager. Een klantmanager 
wordt ingewerkt door collega’s en een collega wordt aangeschoten wanneer een 
klantmanager met een complexe casus zit. Collega’s zijn sparringpartners en een 
bron van kennis.

Bron: NRC.NL
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Een professional is dagelijks bezig met het voeren van gesprekken met klanten. 
Deze gesprekken en trajecten moeten worden gedocumenteerd. Daarnaast zijn 
ze bezig met vervolg acties die uit de gesprekken komen. Als ze ergens tegenaan 
lopen spreken ze eerst een collega aan om te sparren.

De gesprekken worden gevoerd aan een balie, het administratieve werk kan 
in een kantoor of flexwerkplek. De documentatie gebeurd in een systeem, dit 
is anders per gemeente en verschilt tussen gemeente en UWV.

Tijdens het werk van een professional komen ze in contact 
met verschillende producten en mensen. 

Computer
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Klantmanagers bouwen door middel van ervaring een professionele intuïtie op

Hoe meer klanten een klantmanager ziet, hoe meer hij gaat aanvoelen of er meer 
speelt en wat een klant nodig heeft. Deze professionele intuïtie zorgt ervoor dat 
een klantmanager maatwerk kan leveren.

“Er speelt vaak meer dan alleen zoeken naar werk. Je moet weten hoe je dat 
herkent en naar welke hulp je kunt doorverwijzen.”

Hoge werkdruk en weinig tijd om te verdiepen

De werkdruk is voor klantmanagers hoog. Er zijn veel mensen die geholpen moeten 
worden en ze verdienen allemaal aandacht. Gesprekken moet worden verwerkt in 
de administratie, wat ook veel tijd kost. Dat zorgt ervoor dat klantmanagers geen 
tijd over hebben om zich te verdiepen. Door leidinggevenden wordt er ook geen tijd 
vrijgemaakt om dit te doen, op een klein aantal cursussen per jaar na.

“Je hebt heel veel werk, aan het werk dat je doet. Er wordt van bovenaf bedacht 
wat we willen weten van de klant, en hoe we dat gaan registreren. En het is een vrij 

verouderd systeem waar het ingefietst moet worden.”

Tijdens het gesprek is er geen tijd om extra kennis op te zoeken

Klantmanagers zijn dan met hun volle aandacht bij de klant. Wat is er aan de hand? 
Wat speelt er? Wat zijn de klant zijn behoeften?

“Tijdens het gesprek ben je met de klant bezig. Dan is er geen ruimte om iets 
op te zoeken. In de voorbereiding wel. Wellicht ook daarna als je dingen aan het 

verwerken bent.”

Uitgangspunten voor het ontwerp
Uit het context-onderzoek zijn een aantal uitgangspunten naar voren gekomen 
die vorm hebben gegeven aan het vervolgtraject van het project. De belangrijkste 
uitgangspunten zijn hieronder beschreven.

Voor klantmanagers is maatwerk leveren de kern 
Voor klantmanagers is het leveren van maatwerk het belangrijkst binnen hun werk, 
ongeacht de organisatie waar ze werken. Om het kenniskompas aan te laten 
sluiten op de leefwereld van de klantmanager, wordt het leveren van maatwerk 
ook de kern van het kenniskompas. Echter is het ook een excuus gebleken om te 
blijven bij de werkwijzen die klantmanagers al kennen. Het leveren van maatwerk 
moet dus in de positieve zin worden gebruikt. 
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Focus op de pijler van de klantmanager binnen EBP
Evidence based practice bestaat uit drie pijlers, namelijk de klantmanager, de 
onderzoeker en de klant. Om EBP toe te passen moeten de perspectieven van 
alle drie de pijlers worden meegenomen in een beslissing. Uit het context-
onderzoek blijkt dat de klant voor de klantmanager de kern is van zijn werk, maar 
dat het raadplegen van inzichten uit onderzoek vaak nog ontbreekt. Omdat de 
klantmanager eerst open moet staan voor andere perspectieven dan alleen die 
van de klant voor hij evidence based practice kan toepassen, zal het ontwerp 
van het kenniskompas zich richten op de klantmanager. En dan met name op het 
meenemen van het onderzoeksperspectief in zijn beslissingen.

“Wetenschappelijke artikelen worden meestal niet gelezen. Dat staat te ver van 
ons bed af. In werkgroepen wordt wel met onderzoek gewerkt, maar in de praktijk 

wordt het een keer benoemd, dat is leuk, maar that’s it.”

Niet aanpassen van de context
De context van de klantmanager bestaat uit vele elementen die invloed hebben op 
de kennisdeling binnen het domein werk en inkomen. Bijvoorbeeld de politiek, de 
organisatie in zijn geheel, het management, etc. Idealiter zou de context worden 
aangepast, zodat de klantmanager wordt begeleid door zijn omgeving in het 
opdoen van kennis. Echter is die context complex en niet klaar voor verandering. 
Het kenniskompas zal daarom ingaan op bestaande elementen in de context die 
kunnen worden benut, om zo de klantmanager te helpen bij het opdoen van nieuwe 
wetenschappelijke kennis.

Focus op het gebruik van kennis, niet het verzamelen ervan
Er is wetenschappelijke kennis beschikbaar, maar nog onvoldoende om het 
onderzoeksperspectief mee te kunnen nemen in elke beslissing van de 
klantmanager. Daarnaast is deze kennis nog niet verzameld op één plek (de 
body of knowledge) en is de kwaliteit nog onbekend. Het verzamelen van alle 
beschikbare kennis en het beoordelen daarvan zal nog moeten gebeuren. Dit valt 
echter buiten de kaders van deze opdracht. Binnen het kenniskompas ligt daarom 
de focus op de klantmanager, hoe deze in aanraking komt met wetenschappelijke 
kennis en hoe deze de kennis eigen maakt.

Bron: HUMAN (‘De Tegenprestatie’)
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Het framework
In het context-onderzoek werden verschillen tussen klantmanagers zichtbaar 
die belangrijk zijn voor het realiseren van evidence based practice én aansluiten 
bij de leefwereld van klantmanagers. Zo is er variatie te zien in houding van 
klantmanagers en mate van autonomie. Wanneer deze variaties worden uitgezet 
in een framework, is het mogelijk toekomstscenario’s te schetsen die dienen als 
basis voor de ontwerpfase. Het framework en de ontwerpwerelden worden in deze 
sectie toegelicht.

Variatie in houding van klantmanagers
Wanneer er wordt gekeken naar de houding van klantmanagers ten opzichte van 
kennis opdoen, wordt er een verschil zichtbaar. Er zijn mensen met de instelling ‘het 
kan altijd beter’. Deze mensen staan open voor reflectie en verbetering. Daarnaast 
zijn er mensen met de instelling ‘ik weet wat ik doe’. Dit zijn mensen die kritisch 
zijn op een nieuwe aanpak als deze nog niet in hun eigen context is toegepast en 
vertrouwen op hun ervaring in het vak. Zie Figuur 38.

Variatie in autonomie van klantmanagers
Organisaties verschillen onder andere in de zelfstandigheid die een klantmanager 
op zich neemt of kan nemen. Deze variatie zegt iets over de mate waarin een 
klantmanager gestuurd wordt en dus afhankelijk is van een leidinggevende. 
Bovendien is de mate van autonomie bepalend voor de intrinsieke motivatie om 
aan de slag te gaan met evidence based practice. Klantmangers lieten in het 
onderzoek weten eigen regie erg belangrijk te vinden voor het plezier in hun werk. 
Zie Figuur 39. 

Vier ontwerpwerelden
Wanneer de variaties in houding en mate van autonomie op assen uiteen worden 
gezet, ontstaat er een framework. Door het framework aan te laten sluiten op de 
leefwereld van klantmanagers, waarin maatwerk leveren het belangrijkst is in het 
werk, ontstaan er vier toekomstscenario’s, ofwel ontwerpwerelden, die richting 
geven aan de ontwerpfase. Deze werelden kunnen geformuleerd worden als volgt 
(zie Figuur 40):

• Maatwerk leveren zit in mijn DNA 
Klantmanagers die kritisch zijn tegenover nieuwe kennis of daar niet vanaf 
weten. Zij handelen autonoom en baseren zich op hun eigen ervaring. 
Rol van het kenniskompas: Klantmanagers zijn niet ontvankelijk voor nieuwe 
kennis en handelen autonoom. Het kenniskompas kan hier nauwelijks een rol 
aannemen.

Figuur 38. Variatie in houding van klantmanagers ten opzichte van kennis opdoen

Figuur 39. Variatie in autonomie van klantmanagers
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• Maatwerk wordt bepaald door mijn leidinggevende 
Klantmanagers die kritisch zijn tegenover nieuwe kennis of daar niet vanaf 
weten. Zij handelen aan de hand van de instructies van leidinggevenden. 
Rol van het kenniskompas: Klantmanagers zijn niet intrinsiek geïnteresseerd, 
waardoor het kenniskompas een sturende rol moet aannemen.

• Maatwerk verbeter ik door de tools die ik aangereikt krijg 
Klantmanagers die open staan voor reflectie en nieuwe werkwijzen. Zij handelen 
aan de hand van de instructies van leidinggevenden. 
Rol van het kenniskompas:  Klantmanagers zijn geïnteresseerd, maar handelen 
niet uit zichzelf. Het kenniskompas neemt een begeleidende rol aan.

• Maatwerk verbeter ik door de tools die ik zelf vind 
Klantmanagers die open staan voor reflectie en nieuwe werkwijzen. Zij handelen 
aan de hand van de instructies van leidinggevenden. 
Rol van het kenniskompas: Klantmanagers zijn geïnteresseerd, maar weten 
niet waar ze nieuwe kennis kunnen vinden. Het kenniskompas faciliteert de 
klantmanager.

In de ideale situatie zijn klantmanagers intrinsiek gemotiveerd om reflecteren 
en zich te verbeteren en kunnen ze dat autonoom doen. In andere woorden, het 
wenselijke toekomstscenario is de wereld linksboven, ‘Maatwerk verbeter ik met 
de tools die ik zelf vind’. Echter, uit het onderzoek blijkt dat de meeste organisaties 
zich in de wereld rechtsboven bevinden, ‘Maatwerk leveren zit in mijn DNA’. Het 
kenniskompas heeft dus een belangrijke rol om klantmanagers te laten bewegen 
het ideale toekomstscenario. 

Rol van het ‘kenniskompas’ binnen de ontwerpwerelden
Afhankelijk van de ontwerpwereld kan het ‘kenniskompas’ een rol aannemen die 
bij die houding en mate van autonomie past, zoals schuingedrukt weergeven in 
de bovenstaande lijst. Het doel is om in de wereld linksboven terecht te komen. 
Om van die wereld te bereiken zal het kenniskompas niet alleen een bepaalde 
rol moeten aannemen, maar zal het ook klantmanagers moeten triggeren 
om zich naar een andere wereld te bewegen. Dat kan rechtstreeks, maar ook 
door klantmanagers eerst door andere werelden te begeleiden (zie Figuur 41). 
Gebaseerd op de verschillende routes zijn drie concepten ontwikkeld, zie sectie 
‘Ontwerpproces’.

Figuur 40. Framework met ontwerpwerelden voor het bieden van Maatwerk

Figuur 41. Framework met ontwerproutes
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Ontwerpproces
Het ontwerpproces is een iteratief proces geweest, waarbij het concept Kopkrakers 
in co-creatie is ontwikkeld met stakeholders en klantmanagers. Het proces 
bestond uit vier stappen:

1. Ontwerp van drie concepten door Muzus

2. Co-creatie JAM met stakeholders

3. Conceptkeuze met KWI en Muzus

4. Focusgroep ‘detailleren’ met klantmanagers, leidinggevenden en medewerkers 
kwaliteitszorg

In deze sectie worden de drie ontwikkelde concepten beschreven en worden het 
doel en opzet van de co-creatie JAM, conceptkeuze en focusgroepen ‘detailleren’ 
toegelicht.

1. Drie concepten
Aan de hand van het framework en de inzichten uit het context-onderzoek, zijn drie 
concepten ontwikkeld. Deze concepten zijn beschreven aan de hand van posters, 
die vervolgens zijn gebruikt tijdens de co-creatie JAM. De drie posters zijn terug te 
vinden op de volgende drie pagina’s.

2. Co-creatie JAM
De Co-creatie JAM is georganiseerd met het doel het perspectief van verschillende 
stakeholders mee te nemen in het ontwerpproces en hiermee een stap dichterbij 
een werkend concept te komen. Tijdens de co-creatie JAM waren onder andere 
leden van de KWI-commissie, onderzoekers vanuit verschillende organisaties, 
betrokkenen vanuit Divosa, BvK, gemeenten, het UWV en de wethouder Werk en 
Inkomen van gemeente Amersfoort aanwezig (zie Bijlage 3). Door stakeholders 
mee te laten denken over de concepten, komt naar voren wat goed werkt, wat 
pijnpunten zijn en waar nog rekening mee gehouden moet worden. De inzichten 
uit de co-creatie JAM zijn gebruikt voor het evalueren en verbeteren van de drie 
concepten.

Figuur 42. Sfeerimpressie co-creatie JAM
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3. Conceptkeuze
Gebaseerd op inzichten uit het onderzoek en de co-creatie JAM zijn er keuzecriteria 
opgesteld die iets zeggen over de haalbaarheid van het concept. Deze criteria zijn 
de volgende:

• Afhankelijkheid van body of knowledge

• Afhankelijkheid van niveau lerende organisatie

• Implementatie

• Investeringen

• Intensiteit onderhoud

• Mogelijkheid tot zelf onderhouden

• Ondersteunen van continu leren

De drie concepten zijn op deze criteria gescoord, waarna ervoor is gekozen om 
door te gaan met één concept, wat een combinatie is van de concepten Dilemma 
en Blikverruimer. Vervolgens is ervoor gekozen om alleen het onderdeel ‘Dilemma’ 
verder uit te werken en te testen in de veldraadpleging, omdat dit onderdeel de 
snelste implementatiemogelijkheden heeft en aansluit op verschillende behoeften 
van organisaties.

4. Focusgroepen ‘detailleren’
Om het concept aan te scherpen voor het uitzetten van de veldraadpleging, 
hebben drie focusgroepen plaatsgevonden met klantmanagers, leidinggevenden 
en kwaliteitsmedewerkers van gemeenten en UWV (zie Bijlage 4) aan de hand van 
een paper prototype. De input van deze focusgroepen is verwerkt in een verbeterde 
versie van het concept. In deze focusgroepen stonden vragen centraal die naar 
voren zijn gekomen in de co-creatie JAM en het keuzeproces:

• Hoe kun je zorgen voor continuïteit in gebruik?

• Hoe kun je de tool laten landen in de organisatie?

• Hoe kun je toepassen van opgedane inzichten stimuleren?

 
Paper prototype:

Een paper-prototype is een simpel, niet werkend prototype van een aantal 
belangrijke schermen van een app. Doordat het prototype van papier is, voelt het 
ontwerp nog niet helemaal af en ervaren mensen het als laagdrempeliger om erop 
te reageren.

|  38

CONCEPTKEUZE 
Keuzecriteria

Afhankelijkheid 
van body of 
knowledge

Afhankelijkheid 
van niveau lerende 

organisatie
Investeringen

Intensiteit 
onderhoud

Mogelijkheid tot 
zelf onderhouden

Ondersteunen 
van continu leren

Dilemma 4/5 5/5 4/5 3/5 4/5 1/5

Serious Game 1/5 1/5 1/5 4/5 1/5 3/5

Blikverruimer 4/5 3/5 3/5 3/5 3/5 4/5

Figuur 43. Score per concept op basis van keuzecriteria

Figuur 44. Focusgroep ‘detailleren’
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Veldraadpleging
De veldraadpleging bestond uit twee onderdelen: een kwalitatieve en een 
kwantitatieve evaluatie. Het concept is kwalitatief geëvalueerd aan de hand van 
drie focusgroepen met klantmanagers, leidinggevenden en kwaliteitsmedewerkers. 
Daarnaast is het concept kwantitatief geëvalueerd door middel van een webinar 
gecombineerd met een enquête. Het doel van deze evaluaties was het meten van 
draagvlak en het ophalen van feedback aan de hand van een klikbaar prototype.

Focusgroepen ‘evalueren’
In deze focusgroepen is geïnventariseerd of er behoefte en draagvlak is voor het 
concept bij klantmanagers van gemeenten en het UWV. Omdat leidinggevenden 
en kwaliteitsmedewerkers een rol spelen in de implementatie van het concept, 
zijn ook zij betrokken bij de focusgroepen (zie Bijlage 5). Voorafgaand aan de 
focusgroepen is een digitaal klikbaar prototype toegestuurd, zodat de deelnemers 
het prototype al konden bekijken ter voorbereiding. Tijdens de focusgroepen 
stonden de volgende vragen centraal:

1. In hoeverre spreekt Kopkrakers aan?

2. In hoeverre creëert Koprkakers een reflecterende blik?

3. In hoeverre leidt Kopkrakers tot verder verdiepen?

4. In hoeverre motiveert Kopkrakers tot het verbeteren van professionele intuïtie?

Webinar en enquête
Om op grotere schaal behoefte en draagvlak te meten onder klantmanagers is 
een enquête verspreid naar aanleiding van een webinar. In het webinar werd het 
project en het concept toegelicht, waarna de waardering voor het concept werd 
uitgevraagd middels een aantal stellingen in de enquête.

Voorafgaand aan het webinar ontvingen deelnemers een digitaal klikbaar 
prototype van het concept en daarbij een aantal focuspunten voor tijdens het 
testen. Klantmanagers konden deelnemen aan het live webinar of de opname op 
een ander tijdstip bekijken. In de enquête stonden, net als in de focusgroepen 
‘evalueren’ de volgende vragen centraal:

1. In hoeverre spreekt Kopkrakers aan?

2. In hoeverre creëert Koprkakers een reflecterende blik?

Figuur 45. Focusgroep ‘evalueren’

Figuur 46. Webinar - achter de schermen
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3. In hoeverre leidt Kopkrakers tot verder verdiepen?

4. In hoeverre motiveert Kopkrakers tot het verbeteren van professionele intuïtie?

Beschrijving van de deelnemers van het webinar zijn te vinden in Bijlage 6 en van 
de enquête in Bijlage 7.

Reflectie op representativiteit deelnemers 
enquête
In totaal hebben 78 mensen deelgenomen aan de enquête. Hiervan zijn er 
21 deelnemers die een andere functie bekleden dan klantmanager, zoals 
leidinggevenden van klantmanagers of medewerkers kwaliteitszorg (zie Bijlage 
7). Wanneer er puur wordt gekeken naar klantmanagers, zijn er 56 klantmanagers 
waarover het draagvlak is gemeten. Hiervan zijn er 16 deelnemers werkzaam als 
klantmanager bij het UWV. De resultaten zeggen dus meer over het draagvlak onder 
klantmanagers werkzaam bij een gemeente dan bij het UWV. 

Wanneer er wordt gekeken naar het aantal jaren dat de deelnemers werkzaam 
zijn binnen de functie als klantmanager, is te zien dat de meerderheid van de 
klantmanagers ervaring hebben van 0 tot 5 jaar (zie Figuur 47).  Leeftijden zijn 
onder de deelnemers redelijk gelijk verdeeld (zie Figuur 48).Tenslotte is driekwart 
van de deelnemers vanuit gemeenten afkomstig van Rotterdam, Amersfoort 
of Amsterdam, waardoor er weinig spreiding is tussen gemeenten. Zo is er 
bijvoorbeeld nauwelijks sprake van spreiding in ervaren en onervaren lerende 
organisaties. Echter is wel duidelijk dat de grote meerderheid onderzoek binnen 
hun vakgebied belangrijk vindt en daarover up-to-date wil blijven (zie Figuur 49 en 
Figuur 50).

Hieruit zou kunnen worden geconcludeerd dat de deelnemers van de enquête 
niet geheel representatief zijn voor de doelgroep en dat waarschijnlijk vooral 
enthousiastelingen hebben gereageerd. Hoewel er nu geen conclusies kunnen 
worden getrokken over het draagvlak van de gehele doelgroep, betekent dat niet 
dat de resultaten van de enquête onbruikbaar zijn. Zoals het adoptiemodel van 
Rogers laat zien (zie Figuur 51), zijn er namelijk eerst enthousiastelingen nodig om 
een nieuw product in gebruik te kunnen nemen. Wanneer de eerste groep negatief 
reageert op een product, heeft het geen kans van slagen. Aangezien de eerste 
deelnemers in dit onderzoek al positief hebben gereageerd op Kopkrakers, heeft dit 
concept een mogelijke kans van slagen.

Bovendien is de basis van het ontwerp van Kopkrakers gebaseerd op kwalitatief 
onderzoek onder klantmanagers. De ontwerpvoorwaarden zijn daarmee 
geformuleerd aan de hand van behoeften van de doelgroep en geven al antwoord 
op wat er speelt in hun context. Een positieve reactie van een eerste groep 
klantmanagers bevestigt een goede interpretatie hiervan. Maar belangrijker is het 

Figuur 47.  Aantal jaar werkzaam binnen deze functie

Figuur 48. Deelnemers enquête - leeftijd klantmanagers

Figuur 49. Resultaat enquête ‘Om mijn werk goed te doen is het belangrijk dat er onderzoek gedaan 
wordt naar hoe effectief werkwijzen zijn binnen het domein werk en inkomen’
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advies de doelgroep nauw te betrekken bij de doorontwikkeling van dit concept. 
Hierdoor wordt er gezorgd voor continu ophalen en meenemen van behoeften van 
de doelgroep, waardoor het concept steeds beter gaat aansluiten en beter zal 
worden onthaald.

Figuur 50. Resultaat enquête ‘Om mijn werk goed te doen is het belangrijk dat ik up-to-date blijf over 
nieuw onderzoek binnen mijn vakgebied’

2,5 %

Innovators Early adopters Early Majority Late Majority Laggards

13,5 % 16 %34 % 34 %

Figuur 51. Adaptatiemodel van Rogers
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Uitwerking vervolgtraject
Op 29 januari 2020 is een stakeholderbijeenkomst georganiseerd waarin 
samen met relevante stakeholders het vervolgtraject van Kopkrakers verder 
is uitgedacht. Om de expertise uit verschillende werkvelden te benutten, zijn 
stakeholders met variërende achtergronden betrokken (zie “Bijlage 8 - Deelnemers 
stakeholdermeeting” op pagina 90). 

Naar aanleiding van het ontwerptraject van Kopkrakers, is er advies uitgebracht 
over het vervolgtraject (zie hoofdstuk “Hoe nu verder?” op pagina 31). Uit dat 
advies zijn de onderstaande onderwerpen geselecteerd.

• Hoe kan Kopkrakers waardevol zijn voor zowel individuele medewerkers, ‘junior’ 
als ‘senior’ lerende organisaties? 

• Hoe ziet het uitrollen van Kopkrakers bij een organisatie intern er uit? 

• Hoe ziet het proces van het inrichten van de bibliotheek er uit? 

• Hoe ziet de inhoud van de bibliotheek eruit? 

De stakeholders zijn in groepen opgedeeld en met de vier onderwerpen aan de 
slag gegaan. De resultaten van deze bijeenkomst zijn verwerkt in de Roadmap op 
“Roadmap” op pagina 40 en verder.

Figuur 52. Brainstorm tijdens de stakeholdermeeting

Figuur 53. Groep presenteert op de stakeholdermeeting
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Bijlagen

Bijlage 1 - Deelnemers context-onderzoek
Stakeholders

• Tjeerd Hulsman - Programmadirecteur Arbeidsdeskundig Kennis Centrum

• Roland Blonk - Hoogleraar Arbeidsdeskundigheid 

• Rosanne Oomkens - Projectleider en onderzoeker op het gebied van arbeid, 
participatie, armoede en schulden, en diversiteit.

• Jolanda Kroon - Voormalig directeur Beroepsvereniging voor Klantmanagers

• Joost de Wit - Teamleider Werk & Werkgeversserviceteam Gemeente Almere

Professionals

• Kwaliteitsmedewerker gemeente Amersfoort

• Klantmanager gemeente Amersfoort

• Klantmanager gemeente Amsterdam

• Klantmanager gemeente Amsterdam

• Klantmanager gemeente Rotterdam

• Klantmanager gemeente Rotterdam

• Klantmanager UWV Utrecht

• Klantmanager UWV Utrecht

• Klantmanager UWV Zwolle

• Klantmanager UWV Enschede

• Klantmanager UWV Tiel

• Klantmanager UWV Den Haag

Klanten

• Klant gemeente Amsterdam

• Klant gemeente Deventer

• Klant gemeente Amersfoort

• Klant gemeente Amersfoort

• Klantgesprekken bijwonen gemeente Rotterdam

• Klantgesprekken bijwonen UWV Utrecht

• Klantgesprekken bijwonen UWV Den Haag

Bijlage 2 - Contextkaarten

Bekijk op de volgende pagina’s de contextkaarten.
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Het werk binnen het domein werk en 
inkomen is politiekafhankelijk. Wanneer 
er binnen een gemeente een partij aan 
de macht is die een hoge uitstroom 
belangrijk vindt, worden er andere 
doelen gesteld dan bij een partij die 
duurzame uitstroom belangrijk vindt. 
Deze doelen zijn niet altijd in lijn met de 
visie van een individuele klantmanager.

De visie wat betreft aansturing binnen 
het domein werk en inkomen verschilt 
per gemeente

“Mijn collega’s komen vaker naar mij 
toe, of als ik iets niet weet dan probeer 

je even te sparren, maar je hebt niet 
altijd tijd om even te sparren.”

Aansturen op het verhogen van de 
uitstroom van werkzoekenden zorgt 
ervoor dat klanmanagers zich focussen 
op hun eigen caseload. Dit heeft als 
gevolg dat kennisuitwisseling tussen 
collega’s weinig gebeurt en als eerste 
wegvalt bij drukte.

De focus van de organisatie heeft 
invloed op de mate van kennisdeling

“Ik vind de informatie die we 
aangeboden krijgen ruim voldoende. 
Het is voor mijn werk niet belangrijk 
daar echt heel diep op in te gaan.”

Klantmanagers zijn niet gewend 
hun werk wetenschappelijk te 
onderbouwen. De mindset gericht op 
leergierigheid en professionalisering 
ontbreekt binnen organisaties, 
waardoor klantmanagers niet 
getriggerd worden om up to date te zijn 
over het nieuwste onderzoek. Ze zullen 
zich daarom niet afvragen of ze kennis 
missen.

Klantmanagers zijn niet bewust van de 
waarde van kennis opdoen

“Je hebt al heel veel werk aan het werk 
dat je doet.”

Klantmangers hebben een hoge 
werkdruk, veel klanten en daardoor ook 
veel administratieve werkzaamheden. 
Zolang ze niet worden getriggerd 
om informatie op te zoeken, worden 
ze opgeslokt door hun dagelijkse 
bezigheden.

Kennisdeling heeft geen prioriteit 
binnen teams van klantmanagers
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Een cultuur creëren waarin 
onderzoekers (& onderzoeksbureaus) 
kennis met elkaar delen en 
samenwerken in plaats van 
concurreren.

Samenwerken ipv concurreren

Klantmanagers zijn dienstverleners 
die klanten helpen met het vinden van 
een baan wanneer ze een uitkering 
ontvangen. In sommige organisaties 
zijn klantmanagers ook verantwoordelijk 
voor het toekennen van de uitkering. 
Daarnaast zijn klantmanagers in 
sommige gemeenten gespecialiseerd 
in specifieke doelgroepen, terwijl in 
andere gemeenten klantmanagers te 
maken krijgen met alle typen klanten.

De functieomschrijving van een 
klantmanager verschilt per organisatie

Het verandert constant, de politiek 
verandert, de arbeidsmarkt verandert, 

dus onze klanten veranderen.

De regeringsduur van partijen zijn 
minimaal 4 jaar. Daarna wordt er 
opnieuw gestemd en kan de coalitie 
verschillen met de periode ervoor. De 
visie op het domein werk en inkomen 
verandert en daarbij de doelen en 
aansturing binnen de gemeente.

Visies van gemeenten zijn veranderlijk

Het werk binnen het domein werk en 
inkomen is politiekafhankelijk. Wanneer 
er binnen een gemeente een partij aan 
de macht is die een hoge uitstroom 
belangrijk vindt, worden er andere 
doelen gesteld dan bij een partij die 
duurzame uitstroom belangrijk vindt. 
Deze doelen zijn niet altijd in lijn met de 
visie van een individuele klantmanager.

Politieke belangen sluiten niet altijd 
aan bij belangen werkvloer
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“Het verandert constant, de politiek 
verandert, de arbeidsmarkt verandert, 

dus onze klanten veranderen.”

De regeringsduur van partijen is 
minimaal 4 jaar. Daarna wordt er 
opnieuw gestemd en kan de coalitie 
verschillen met de periode ervoor. De 
visie op het domein werk en inkomen 
verandert en daarbij de doelen en 
aansturing binnen de gemeente.

Visies van gemeenten zijn veranderlijk
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“50 plussers hadden een lagere 
baankans tijdens de recessie dan 

nu. De aanpak die je hen aanbiedt is 
daardoor ook anders.”

De politiek verandert, de arbeidsmarkt 
verandert, klanten veranderen. In de 
crisis had men veel te maken met 
werklozen vanuit reorganisaties, nu 
meer klanten die zijn ‘ontslagen’. Dus 
die hebben een langere afstand tot de 
arbeidsmarkt.

In andere woorden; gebruikers moeten 
met zo min mogelijk stappen (‘clicks’) 
vinden wat zij zoeken.

Een cultuur creëren waarin 
onderzoekers (& onderzoeksbureaus) 
kennis met elkaar delen en 
samenwerken in plaats van 
concurreren.

Professionals moeten de ruimte en 
veiligheid krijgen om dingen op een 
andere dan standaard manier te mogen 
doen.

Wegingsfactoren moeten mee 
veranderen met veranderingen in het 
werkveld

Informatie moet vindbaar zijn

Samenwerken ipv concurrerenVeilig karakter van de organisatie
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Wanneer klantmanagers en 
leidinggevenden zich mede-eigenaar 
voelen van het Kenniskompas en de 
inhoud aansluit bij hun leefwereld, 
zullen zij het eerder gaan toepassen en 
promoten. Ook weten de klantmanagers 
als geen ander wanneer de inhoud 
toepasbaar is in de praktijk.

Betrek mensen van de uitvoering bij 
het bepalen van de inhoud

“Er zijn waarschijnlijk wel richtlijnen 
opgesteld, maarop een gegeven 

moment dan weet je het wel en kijk je 
niet meer.”

Wanneer je een systeem raadpleegt 
dat steeds dezelfde informatie 
laat zien, raak je uiteindelijk minder 
gemotiveerd om het systeem te 
raadplegen.

De beschikbare informatie moet up to 
date blijven

Het is voor klantmangers belangrijk om 
eigen regie te hebben over wanneer en 
waar je je in verdiept, maar hoe je het 
toepast.

Autonomie is een belangrijke factor 
voor intrinsieke motivatie

“Het onderzoek zijn dikke pillen en 
dat lees je niet. Het moet redelijk 

eenvoudig en leesbaar zijn.” 

Klantmanagers hebben weinig tijd om 
uitgebreid te zoeken. Het moet in een 
oogopslag duidelijk zijn waar informatie 
over gaat en wat klantmanagers eraan 
hebben.

In een oogopslag duidelijk
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De professional moet kunnen uitgaan 
van stabiliteit en continuïteit in de 
organisatie. Leidinggevenden die niet 
te vaak wisselen, zeker kunnen zijn van 
hun baan.

Daar hoort bij dat er sprake is 
van systeemdenken, persoonlijk 
meesterschap, de organisatie zelf 
onderzoek doet, gemeenschappelijke 
visie nastreven en ruimte voor dialoog.

Die eisen kan stellen, verantwoordelijk 
is voor onderhoud en het gebruik 
stimuleert.

Wanneer klantmanagers een 
onderzoeksvraag niet als relevant 
herkennen, zullen ze minder geneigd 
zijn om het onderzoek te gebruiken in 
hun werk.

Stabiliteit en continuïteit in de 
organisatie

De organisatie moet een lerend 
karakter hebben.

Er moet een eigenaar zijn van het 
kenniskompas

Onderzoeksvragen moeten herkenbaar 
zijn voor klantmanagers
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Een goede omschrijving bestaat uit: 
aanleiding, doelgroep, doelen, aanpak, 
randvoorwaarden, overdraagbaarheid 
en onderzoek naar praktijkervaringen.

Interventies in het kenniskompas 
moeten goed beschreven zijn

“Een vergelijkbaar onderzoek uitvoeren 
waarbij een groep klanten geen hulp 

krijgt, is onetisch.”

Interventies in het kenniskompas 
moeten bewezen effectief zijn, goed 
onderbouwd zijn en een systematische 
manier bieden om een doel te bereiken. 
Het gepresenteerde onderzoek in 
het kenniskompas moet ethisch 
verantwoord zijn.

Keuring van onderzoek

Het kenniskompas moet simpel in 
gebruik zijn en aansluiten bij werkwijze 
van klantmanagers.

Intuïtief

Het kenniskompas mag het gebruik van 
bestaande systemen niet in de weg 
zitten

Het kenniskompas mag het gebruik van 
bestaande systemen niet in de weg 
zitten
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“50 plussers hadden een lagere 
baankans tijdens de recessie dan 

nu. De aanpak die je hen aanbiedt is 
daardoor ook anders.”

De politiek verandert, de arbeidsmarkt 
verandert, klanten veranderen. In de 
crisis had men veel te maken met 
werklozen vanuit reorganisaties, nu 
meer klanten die zijn ‘ontslagen’. Dus 
die hebben een langere afstand tot de 
arbeidsmarkt.

In andere woorden; gebruikers moeten 
met zo min mogelijk stappen (‘clicks’) 
vinden wat zij zoeken.

Een cultuur creëren waarin 
onderzoekers (& onderzoeksbureaus) 
kennis met elkaar delen en 
samenwerken in plaats van 
concurreren.

Professionals moeten de ruimte en 
veiligheid krijgen om dingen op een 
andere dan standaard manier te mogen 
doen.

Wegingsfactoren moeten mee 
veranderen met veranderingen in het 
werkveld

Informatie moet vindbaar zijn

Samenwerken ipv concurrerenVeilig karakter van de organisatie
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“Ik hoef niet mensen hun problemen op 
te lossen, maar moet wel weten waar 

mensen terecht kunnen voor welke 
hulp.”

Klantmanagers moeten deze 
problematiek herkennen en de klant op 
een juiste manier doorverwijzen.

Klantmanagers hoeven niet overal 
kennis van te hebben zolang ze 
klanten maar kunnen doorsturen naar 
de juiste persoon
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Soms zijn het trainingen die ik echt kan 
gebruiken in mijn gesprekken. Zoals 

tips van een psychologe waarmee we 
kunnen zien of er meer aan de hand is 

dan iemand doet voorkomen.

Binnen elke organisatie worden er 
trainingen georganiseerd die het werk 
van de klantmanager verbeteren. De 
hoeveelheid en de inhoud daarvan 
verschilt per organisatie. In sommige 
organisaties worden klantmanagers 
betrokken bij het bepalen van het 
onderwerp, bij andere niet. De 
trainingen worden vaak gebaseerd op 
onderzoek, maar niet altijd.

Interne trainingen zijn een 
terugkerende methode om kennis bij te 
spijkeren

Als je een baan verliest, verlies je ook 
een stukje van jezelf. Als je ze daarin 
kunt helpen, dan zie je dat ze weer 

positiever worden.

Klantmanagers worden enthousiast 
van hun werk als ze merken dat ze 
iets hebben kunnen betekenen voor 
de klant. Dit kan betekenen dat ze 
samen met de klant een baan hebben 
gevonden, maar ook dat de klant 
zelfredzamer is geworden of meer 
zelfvertrouwen heeft gekregen.

Klantmanagers willen iets betekenen 
voor de klant
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Klanten vertellen vaak niet alles en niet 
alles staat altijd goed gerapporteerd. 
Een klantmanager moet dus vaak 
aanvoelen met wat voor persoon hij te 
maken heeft en of er meer speelt dan 
de klant vertelt. Hoe meer ervaring de 
klantmanager heeft met dit werk, hoe 
beter hij aanvoelt welke dienstverlening 
bij de klant past.

Intuïtie en ervaring zijn belangrijk in 
het achterhalen van de vraag achter 
de vraag

“Want hoe goed je ook onderzoekt... 
De complexiteit van een individu kan je 
nooit helemaal dichttimmeren. Er zitten 
zoveel variabelen in een persoon, dat 

kan niet.”

Klantmanagers bereiden gesprekken 
met klanten voor door zich in te lezen 
in de situatie van de klant. Gebaseerd 
hierop kiezen ze een aantal mogelijke 
opties voor dienstverlening. Echter weet 
je pas met wie je te maken hebt en wat 
past als je de klant gezien hebt en hebt 
gehoord wat zijn of haar behoeften zijn.

Als klantmanager wil je maatwerk 
kunnen leveren aan je klant

Het aanbod van dienstverlening en de 
ontwikkeling daarvan is afhankelijk van 
de lokale politiek en beschikbare kennis 
binnen een gemeente. Resultaten 
over bijvoorbeeld de effectiviteit van 
instrumenten zijn daarom niet een op 
een te vertalen naar elke organisatie.

Het aanbod van dienstverlening 
verschilt per gemeente

“We mogen iemands medische 
situatie niet documenteren, dat is 

privacygevoelig. Alles wat daarover 
in het verleden gedocumenteerd is, 

kunnen we niet meer bij.”

Klantmanagers mogen in principe niets 
documenteren van het ziektebeeld 
van een klant. Toch is deze informatie 
relevant om een klant op een passende 
manier te helpen.

Klantmanagers beschikken niet over 
alle nodige klantinformatie
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“Ik ben politicoloog. Ik doe die 
gesprekken zonder er een expert in te 

zijn.”

Er is geen opleiding om klantmanager 
te kunnen worden. Hierdoor hebben 
klantmanagers uiteenlopende 
achtergronden en dus andere 
basiskennis en insteek. Dit komt 
naar voren in de gespreksaanpak: 
ofwel empathisch ofwel insteken op 
wetgeving.

Klantmanagers hebben verschillende 
opleidingsachtergronden

“Je bereidt je gesprek voor, je hebt een 
beeld en hebt gelijk al aannames. Dat 

klopt vaak niet.”

Een reden om voorafgaand aan 
klantgesprekken niet teveel in te 
lezen, is omdat klantmanagers zonder 
vooroordelen een gesprek in willen 
gaan. Wanneer zij de voorgeschiedenis 
van het traject kennen, staan zij er niet 
volledig neutraal in.

Zoeken naar de balans tussen 
voorbereid zijn en neutraal een 
gesprek in gaan

“Ik werk hier al te lang, ik hou me niet 
aan de targets voor het aanbieden van 

dienstverlening. Als iemand er geen 
behoefte aan heeft, dan help je er 

niemand mee.”

Klantmangers gaan zoeken naar de 
mogelijkheden binnen de kaders van de 
wet om zo de klant zo goed mogelijk te 
helpen. Hoe langer een klantmanager 
dit werk doet, hoe beter hij of zij weet 
wanneer hij of zij een uitzondering kan 
maken voor een klant.

Klantmanagers zoeken naar de 
mogelijkheden binnen de wet voor zo 
goed mogelijke dienstverlening

“Wij hebben een totaal van 132 
trainingen in ons aanbod. Ik gebruik de 
20 waarvan ik weet dat ze al werken, 

omdat ik ze in het verleden heb 
aangeboden aan klanten.”

Door de jaren heen ontdekken 
klantmanagers welke dienstverlening 
goed aanslaat en welke niet. Gebaseerd 
op deze ervaring maken ze een selectie 
van dienstverlening die ze toepassen 
bij hun klanten.

Klantmanagers gebruiken de 
dienstverlening (methodes, 
interventies) waarvan zij weten dat het 
werkt
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“Zelf heb ik weinig kennis over de 
banenmarkt. Als klantmanager 

activering moet je vooral goed op de 
hoogte zijn van de activiteiten in de 

buurt.”

Kenmerken van doelgroepen zijn 
bepalend voor het type informatie 
dat nodig is om het werk uit te 
voeren. Om klanten te activeren is 
meer psychologische kennis nodig, 
waar kennis van de arbeidsmarkt 
relevant is om iemand aan het werk te 
helpen. Toch krijgt elke klantmanager 
weleens te maken met een klant met 
psychische problematiek.

Relevantie van kennis is afhankelijk 
van de doelgroep waar je mee werkt

Achtergrondinformatie geeft inzicht in 
de effectiviteit van instrumenten en 
helpt om je keuzes te onderbouwen. 
Echter is de tijdsdruk hoog en hebben 
klantmanagers weinig tijd om hun 
werkzaamheiden uitgebreid te 
rapporteren.

Theoretische onderbouwing geeft 
vertrouwen

“Je wilt graag even weten: wat hebben 
ze onderzocht, wat betekent dat voor 
ons, en wat kunnen we daar dan mee. 

Hoe is het onderzocht? Je hebt de 
achtergrond en de context nodig om 

het echt op te nemen.”

Onderzoek is vaak dusdanig specifiek, 
dat het lastig is om de resultaten te 
vertalen naar andere organisaties. 
Wanneer een organisatie niet 
bij het onderzoek betrokken is 
geweest, moeten resultaten worden 
geïnterpreteerd voor ze kunnen worden 
vertaald. Vaak gaat er dan al een deel 
van de waarde van het onderzoek 
verloren.

Voor leidinggevenden/ beleidsmakers 
is het lastig om onderzoek te vertalen 
naar hun organisatie

“Wetenschappelijk artikelen worden 
meestal niet gelezen. Staat te ver van 

ons bed af.”

Voor klantmanagers is elke case uniek. 
Elke klant verdient maatwerk. Het lukt 
klantmanagers daarom vaak niet om 
algemene onderzoeksresultaten te 
vertalen naar hun specifieke case. Aan 
de andere kant is algemeen onderzoek 
nodig om het voor iedereen bruikbaar 
te maken.

Resultaat uit onderzoek is te algemeen 
voor klantmanagers
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Opdrachtgevers hebben vaak geen 
kennis over reeds bestaand onderzoek. 
Zo komen veel opdrachten voort uit ad 
hoc vragen vanuit de politiek. Hierdoor 
wordt onderzoek vaak onnodig dubbel 
uitgevoerd vanuit een net ander 
perspectief.

Onderzoek is versnipperd

Onderzoekers en opdrachtgevers 
weten vaak niet wat er nodig is om 
de resultaten uit hun onderzoek te 
vertalen naar een bruikbare vorm voor 
klantmanagers. Daarnaast krijgen 
onderzoekers vaak niet de tijd en het 
geld om een vertaalslag te maken.

Onderzoekers kunnen de resultaten uit 
hun onderzoek niet toepasbaar maken 
op de praktijk

“Ik gebruik de keuzehulp om te 
toetsen.”

Het gefilterde overzicht van beschikbare 
dienstverlening in de keuzehulp wordt 
door klantmanagers gebruikt als 
toetsing van hun kennis. Ze zijn op 
de hoogte van het aanbod en gaan 
na of het systeem hetzelfde uitkiest. 
Voor minder ervaren klantmanagers 
helpt het bij het voorbereiden van het 
gesprek met de klant.

Een systeem zoals ‘de Keuzehulp’ 
wordt ondersteunend gebruikt, maar 
niet leidend

Klantmanagers passen 
wetenschappelijke kennis toe door 
gebruik te maken van processen en 
instrumenten die gebaseerd zijn op 
onderzoek. Echter zijn klantmanagers 
zich niet bewust van wanneer en hoe 
ze gebruikmaken van kennis afkomstig 
uit onderzoek.

Klantmanagers zijn zich er niet bewust 
van dat zij wetenschappelijke kennis 
gebruiken in hun werk
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“We doen één keer per maand 
casuïstiek bespreken maar dat is wel 
het eerste wat wegvalt als mensen te 
druk zijn. Dat horen we dan van onze 

leidinggevende.”

Casuïstiekbespreking of interventies 
worden gezien als erg waardevol voor 
klantmanagers om leren van collega’s. 
Voor het organiseren van deze 
besprekingen zijn zij afhankelijk van hun 
leidinggevenden.

Werkdruk van leidinggevenden is van 
invloed op kennisdeling

“Het is altijd handig om dingen 
nabespreken. Ga er even over praten, 
waarom heb je keuzes gemaakt. Daar 

leer je van.”

Klantmanagers gaan het liefst samen 
aan de slag met nieuwe kennis. Zo 
motiveer je elkaar en kun je profiteren 
van de ervaringen van de ander. 
Informeel gebeurt dit door bij het 
koffiezetapparaat elkaars casussen te 
bespreken. Formeel gebeurt het door 
casuïstiekbesprekingen en trainingen.

Samen leren is het leukst

“Laatst heb ik het schaarste boek 
gekocht, omdat ik dat interessant 

vond. Eenzaamheid is ook een groot 
probleem. Dat zijn thema’s waar je 

echt wat mee moet als klantmanager.”

Klantmanagers willen graag op de 
hoogte blijven van de nieuwste 
ontwikkelingen in de arbeidsmarkt en 
wetgeving. Dit is praktisch en nodig om 
hun werk te kunnn doen. Daarnaast 
krijgen ze graag feedback op hun 
gespreksvoering.

Klantmanagers zijn intrinsiek 
gemotiveerd om te leren

Praktijkervaring is voor klantmanagers 
ontzettend belangrijk. Op die manier 
doe je mensenkennis op en krijg je 
ervaring met verschillende reacties 
van mensen. Theorie is waardevol als 
achtergrond, maar als je dat leest 
dan weet je nog niet hoe je dat moet 
toepassen.

Leren doe je in de praktijk
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waarom heb je keuzes gemaakt. Daar 

leer je van.”
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hun werk te kunnn doen. Daarnaast 
krijgen ze graag feedback op hun 
gespreksvoering.

Klantmanagers zijn intrinsiek 
gemotiveerd om te leren

Praktijkervaring is voor klantmanagers 
ontzettend belangrijk. Op die manier 
doe je mensenkennis op en krijg je 
ervaring met verschillende reacties 
van mensen. Theorie is waardevol als 
achtergrond, maar als je dat leest 
dan weet je nog niet hoe je dat moet 
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Een cultuur creëren waarin 
onderzoekers (& onderzoeksbureaus) 
kennis met elkaar delen en 
samenwerken in plaats van 
concurreren.

Samenwerken ipv concurreren

Klantmanagers zijn dienstverleners 
die klanten helpen met het vinden van 
een baan wanneer ze een uitkering 
ontvangen. In sommige organisaties 
zijn klantmanagers ook verantwoordelijk 
voor het toekennen van de uitkering. 
Daarnaast zijn klantmanagers in 
sommige gemeenten gespecialiseerd 
in specifieke doelgroepen, terwijl in 
andere gemeenten klantmanagers te 
maken krijgen met alle typen klanten.

De functieomschrijving van een 
klantmanager verschilt per organisatie

Het verandert constant, de politiek 
verandert, de arbeidsmarkt verandert, 

dus onze klanten veranderen.

De regeringsduur van partijen zijn 
minimaal 4 jaar. Daarna wordt er 
opnieuw gestemd en kan de coalitie 
verschillen met de periode ervoor. De 
visie op het domein werk en inkomen 
verandert en daarbij de doelen en 
aansturing binnen de gemeente.

Visies van gemeenten zijn veranderlijk

Het werk binnen het domein werk en 
inkomen is politiekafhankelijk. Wanneer 
er binnen een gemeente een partij aan 
de macht is die een hoge uitstroom 
belangrijk vindt, worden er andere 
doelen gesteld dan bij een partij die 
duurzame uitstroom belangrijk vindt. 
Deze doelen zijn niet altijd in lijn met de 
visie van een individuele klantmanager.

Politieke belangen sluiten niet altijd 
aan bij belangen werkvloer
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“Je hebt niet in een moment behoefte 
aan achtergrondinformatie. Het is meer 
een algemeen iets. Ik loop vaak tegen 

dit soort dingen aan…”

Wanneer een klantmanager een 
complexe casus heeft waar hij niet 
uitkomt of een nieuwe situatie die hij 
nog niet eerder gezien heeft, heeft 
hij meer baat bij het raadplegen van 
kennis.

Klantmanagers staan het ene moment 
meer open voor kennisdelen dan het 
andere moment

“Soms hoor je gesprekken van 
collega’s, de ene keer denk je ‘wat een 
goede aanpak’, de andere keer hoor je 
iets dan denk je ‘ik hoop dat dit goed 

afloopt’.”

Enerzijds zijn klantmanagers 
nieuwsgierig naar hoe hun collega’s 
reageren in vergelijkbare situaties en 
hoe zij het anders zouden kunnen 
aanpakken. Anderzijds is jouw manier 
van werken ook persoonlijk en 
feedback kan confronterend zijn.

Feedback is waardevol maar kan ook 
confronterend zijn

“Het meeste kan je binnen UWV wel 
vinden. We hebben artsen, we hebben 
arbeidsdeskundigen, je kan het altijd 
wel navragen. Je hebt je eigen interne 

netwerk.”

Wanneer een klantmanger te maken 
krijgt met een lastige klant, gaan ze als 
eerst te rade bij hun directe collega’s. 
Er is op elke afdeling wel iemand die 
veel ervaring heeft met een specifieke 
doelgroepen. Komen ze er dan niet 
uit, dan kunnen ze vaak terecht bij 
een collega van een andere afdeling. 
Daarna checken ze pas informatie 
online.

Collega’s zijn de belangrijkste 
informatiebron bij lastige casussen
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Soms zijn het trainingen die ik echt kan 
gebruiken in mijn gesprekken. Zoals 

tips van een psychologe waarmee we 
kunnen zien of er meer aan de hand is 

dan iemand doet voorkomen.

Binnen elke organisatie worden er 
trainingen georganiseerd die het werk 
van de klantmanager verbeteren. De 
hoeveelheid en de inhoud daarvan 
verschilt per organisatie. In sommige 
organisaties worden klantmanagers 
betrokken bij het bepalen van het 
onderwerp, bij andere niet. De 
trainingen worden vaak gebaseerd op 
onderzoek, maar niet altijd.

Interne trainingen zijn een 
terugkerende methode om kennis bij te 
spijkeren

Als je een baan verliest, verlies je ook 
een stukje van jezelf. Als je ze daarin 
kunt helpen, dan zie je dat ze weer 

positiever worden.

Klantmanagers worden enthousiast 
van hun werk als ze merken dat ze 
iets hebben kunnen betekenen voor 
de klant. Dit kan betekenen dat ze 
samen met de klant een baan hebben 
gevonden, maar ook dat de klant 
zelfredzamer is geworden of meer 
zelfvertrouwen heeft gekregen.

Klantmanagers willen iets betekenen 
voor de klant
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probleem. Dat zijn thema’s waar je 
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Klantmanagers willen graag op de 
hoogte blijven van de nieuwste 
ontwikkelingen in de arbeidsmarkt en 
wetgeving. Dit is praktisch en nodig om 
hun werk te kunnn doen. Daarnaast 
krijgen ze graag feedback op hun 
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gemotiveerd om te leren

Praktijkervaring is voor klantmanagers 
ontzettend belangrijk. Op die manier 
doe je mensenkennis op en krijg je 
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Gemeente Rotterdam

• Werkconsulent

• Adviseur dienstverlening

• Projectleider Hand in Hand

• Werkconsulent/onderzoeker

UWV Den Haag

• Adviseur werk

• Adviseur werk

• Adviseur kwaliteit & implementatie

• Manager werkzoekenden dienstverlening

Bijlage 5 - Deelnemers focusgroepen ‘evalueren’
Gemeente Amsterdam

• Klantmanager

• Leidinggevende

• Klanttevredenheidsonderzoeker

• Onderzoeker Kiesproject

Gemeente Rotterdam

• Werkconsulent

• Werkconsulent

• Werkconsulent

• Teamchef

UWV Enschede

• Adviseur werk

• Adviseur werk

• Adviseur kwaliteit & implementatie

• Manager werkzoekenden dienstverlening

Bijlage 3 - Deelnemers co-creatie JAM
• Adviseur CAOP

• Directeur L&Dsupport

• Directeur Zinziz

• Divosa Trainingen

• Divosa Procesmanager

• Divosa Procesmanager

• Klantmanager Rotterdam, Programma Samen voor Zuid

• Kwi-commissie (Divosa)

• Kwi-commissie (Gemeente Amersfoort)

• Kwi-commissie (Gemeente Amsterdam)

• Kwi-commissie (Instituut Gak)

• Kwi-commissie (Min SZW)

• Lector Inclusieve arbeid Hogeschool Rotterdam

• Onderzoeker Arbeidsdeskundigen

• Onderzoeker Gemeente Amsterdam

• Onderzoeker Movisie

• Onderzoeker VU

• Onderzoeker, VUmc

• Producteigenaar Keuzehulp WW

• Voorzitter BvK

• Wethouder Werk & Inkomen (Gemeente Amersfoort)

Bijlage 4 - Deelnemers focusgroepen ‘detailleren’
Gemeente Amersfoort

• Medewerker kwaliteitszorg

• Teamcoördinator

• Trajectbegeleider

• Trajectbegeleider
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Functies anders dan klantmanager (totaal: 21):

• Adviseur leren & ontwikkelen

• Communicatieadviseur

• Coördinator regionale samenwerking GGZ - Werk & Inkomen

• Leidinggevende van klantmanagers

• Trainer Werk & Reïntegratie

• Arbeidsdeskundige

• Consulent Brede Intake

• Medewerker kwaliteitszorg

• Coördinator van klantmanagers

• Projectmanager

• Informatieanalist

• Projectleider werk-zorg

• Strategisch adviseur

Bijlage 6 - Deelnemers webinar
Live webinar Opname

Pagina bezoekers 219 173

Inschrijvingen 113 62

Kijkers 74 55

Waarvan live 35

Waarvan replay 39

Call to action 53 37

Waarvan live 31

Waarvan replay 22

Gesprekken 18

Vragenbox 10 6

Inschrijvingen

Klantmanagers 86 46

Leidinggevenden 12 2

Kwaliteitszorg 12 7

Blanco 3 7

Bijlage 7 - Deelnemers enquête
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Verdeling deelnemers enquête op locatie werk

Amersfoort 17 Leiden 1

Amsterdam 13 Nijmegen 1

Apeldoorn 1 Nood en Midden Limburg 1

Delft 2 Overijssel 1

Den Haag 5 Rijnmond 1

Deventer 2 Rivierenland 1

Doetinchem 2 Rotterdam 14

Flevoland 1 Twente 4

Gouda 1 Utrecht 1

Groningen 1 Veenendaal 2

Hilversum 1 Venlo 2

Leeuwarden 2 Werkbedrijf Achterhoek 1



90

Bijlagen

Bijlage 8 - Deelnemers stakeholdermeeting
Genodigden op de stakeholdermeeeting 29 januari 2020. 

• Vincent Braun - AKC

• Marianne Holleman - AKC

• Margarethe Hilhorst - BVK

• Gina Jongma - Divosa 

• Sylvie de Wit - Gemeente Amersfoort

• Milou Haggenburg-Mohammed - Gemeente Amsterdam

• Daan Emmerzaal - Gemeente Rotterdam

• Hein Oeschger - Gemeente Rotterdam

• Marije Egberts - L&D Support 

• Renske van der Zwet - Movisie

• Rosanne Oomkens - Panteia

• Astrid Hazelzet - TNO

• Els Sol - UvA

• Maurice Guiaux - UWV

• Maaike Huismans - VUMC

• Anner Bindels - Zinziz

• Anne Ballering - ZonMw, programmamanager Vakkundig aan het Werk

• Marcel Senten - ZonMw, programmamanager Vakkundig aan het Werk

KWI-commissie

• Anneke van der Giezen - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

• Eddy Karrenbelt - Gemeente Amersfoort

• Hetty van Kempen - Gemeente Amsterdam

• Rita Joosten - Gemeente Rotterdam

• Harriet Vinke - Instituut GAK

• Marcel van Druenen - Divosa

• Gijsbert van Lomwel - UWV


