Beleidsplan Instituut Gak

Subsidiebeleid en achtergronden
Instituut Gak wil een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de sociale zekerheid en de arbeidsmarkt in
Nederland door:
•
•
•

het subsidiëren van praktische projecten: Instituut Gak steunt uiteenlopende projecten op de terreinen sociale zekerheid en arbeidsmarkt in Nederland. Naast spontane aanvragen voor praktische
projecten, initieert Instituut Gak ook zelf experimentele projecten.
het ontwikkelen van een wetenschappelijk onderzoeksprogramma: Instituut Gak wil kennis
genereren die bijdraagt aan de ontwikkeling op het terrein van sociale zekerheid en arbeidsmarkt
in Nederland.
het instellen en instandhouden van leerstoelen.

Het werkterrein
Instituut Gak subsidieert op een breed terrein praktische projecten. In onderstaand overzicht is het
speelveld schematisch weergegeven. Uit dit schema blijken ook de overlap met de verschillende publieke
sectoren en de verantwoordelijkheden van de betrokken ministeries.

Vaak zijn er geen (of onvoldoende) reguliere middelen in een domein beschikbaar voor vernieuwende
projecten. Deze projecten –mits van goede kwaliteit– kunnen voor subsidiëring in aanmerking komen.
a. Werk boven uitkering

In het kerndomein van Instituut Gak, te weten sociale zekerheid en arbeidsmarkt (werk boven uitkering) zijn
in de afgelopen jaren tal van projecten gesubsidieerd. De projecten met het accent op sociale zekerheid
worden aangetroffen in de categorieën ‘Debat’, ‘Voorlichting’ en ‘Activering’.
Bij de categorie ‘Activering’ gaat het om trajecten die niet of slechts gedeeltelijk worden gefinancierd uit de
reguliere re-integratiemiddelen. Instituut Gak subsidieert projecten die een bijdrage leveren aan de
arbeidsparticipatie van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, dikwijls gericht op specifieke
doelgroepen.

Voor activering en arbeidsparticipatie is onderstaande participatieladder ontwikkeld:

Instituut Gak kan besluiten projecten te subsidiëren die bijdragen aan uitstroom van mensen met grote
afstand tot de arbeidsmarkt, op trede vijf of zes van deze participatieladder.
b. Volksgezondheid en welzijn

Arbeidsparticipatie vanuit zorg en welzijn is er in diverse vormen. Instituut Gak kan besluiten projecten te
subsidiëren die ertoe leiden dat mensen met fysieke of verstandelijke beperkingen, mensen met psychische kwetsbaarheid en jongeren met ernstige gedragsproblemen naar de arbeidsmarkt worden geleid.
c. Onderwijs

Instituut Gak onderkent drie belangrijke thema’s in het overlapgebied met ‘onderwijs’:
•
•

•

Aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt voor schoolverlaters voor wie betaald werk pas op
termijn haalbaar is.
Voortijdige schoolverlaters: onder de categorie ‘Preventie’ passen projecten die ertoe bijdragen dat
risicojongeren die al zijn uitgevallen op school toch een startkwalificatie voor toetreding tot de
arbeidsmarkt behalen. De voorkeur van Instituut Gak gaat uit naar de groep ‘oudere’ voortijdige
schoolverlaters vanaf de leeftijd van 21 jaar.
Anders leren: onderwijstrajecten voor volwassenen die rechtstreeks leiden tot herintreding op de
arbeidsmarkt.

d. Inburgering en integratie
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Instituut Gak onderkent in het overlapgebied met ‘Inburgering en Integratie’ twee belangrijke doelgroepen
met kenmerkende problematiek:
•
•

Allochtonen (jongeren, mannen, vrouwen). Belangrijkste doelstelling is het verwerven van een
(ontbrekende) startkwalificatie. Hierbij komen aan de orde: wegwerken van een taalachterstand,
wennen aan de cultuur op de werkvloer, begeleiding bij schuldenproblematiek, empowerment, etc.
Vluchtelingen. Het betreft projecten voor vluchtelingen die in Nederland niet kunnen en mogen
werken op hun niveau als gevolg van tal van belemmeringen waaronder cultuur, taal en niet
verwerkte traumatische ervaringen.

e. Reclassering

In het kader van de reclassering kan Instituut Gak besluiten projecten te subsidiëren die zich richten op
arbeidstoeleiding en -bemiddeling, al dan niet na een periode van detentie.
Wetenschappelijk onderzoek
Instituut Gak financiert onderzoek op het terrein van sociale zekerheid en arbeidsmarkt. Dit omvat
onderzoek naar arbeidsmarktbeleid, arbeidsomstandigheden, werknemers- en volksverzekeringen, sociale
voorzieningen, pensionering, preventie en (re-)activering. Ook onderzoek op terreinen van onderwijs en
zorg die raken aan de sociale zekerheid en het arbeidsmarktbeleid rekent Instituut Gak tot zijn terrein.
Instituut Gak financiert innovatief en kwalitatief hoogwaardig onderzoek dat het in zich heeft een bijdrage te
leveren aan de vorming van het beleid en aan de optimalisatie van de uitvoeringspraktijk op deze terreinen.
De Raad van Advies van Instituut Gak adviseert het bestuur over thema’s op het terrein van sociale
zekerheid en arbeidsmarkt. Zodoende verzekert Instituut Gak zich ervan dat wetenschappelijk onderzoek
aansluit bij de wensen uit het veld van sociale zekerheid en arbeidsmarkt.
Instituut Gak verzoekt per thema in beginsel aan drie verschillende onderzoekers of onderzoeksinstituten
een onderzoeksvoorstel in te dienen. Onderzoekers en onderzoeksinstituten kunnen niet ongevraagd
subsidieverzoeken voor onderzoek indienen.
Leerstoelen
Instituut Gak wil het wetenschappelijk onderwijs op het terrein van sociale zekerheid en arbeidsmarkt
bevorderen, onder meer door het instellen en in stand houden van leerstoelen gerelateerd aan sociale
zekerheid en arbeidsmarkt. Door middel van onderwijs op dit terrein worden studenten bekend gemaakt
met en zo mogelijk enthousiast gemaakt voor het brede onderwerp van sociale zekerheid en arbeidsmarkt.
Het (keuze)onderwijs onder leiding van de leerstoelhouder biedt aanvullende mogelijkheden voor studenten
om zich verder in de materie te verdiepen, eventueel gevolgd door wetenschappelijk onderzoek. Zodoende
ontstaat nieuwe aanwas aan academisch geschoolde beroepsbeoefenaren en onderzoekers op het gebied
van sociale zekerheid en arbeidsmarkt.
Toegankelijkheid resultaten
Instituut Gak vindt het belangrijk dat de resultaten van de praktische projecten en het onderzoeksprogramma toegankelijk zijn voor een zo breed mogelijk publiek. De resultaten uit praktische projecten
kunnen al via de website worden geraadpleegd via de projectengalerij. Voor de toegankelijkheid van de
resultaten uit de onderzoeksprogramma’s wordt een zoekmachine op de website geplaatst waardoor
proefschriften, onderzoeksrapportages en artikelen op trefwoord te doorzoeken zijn. Daarnaast wordt een
link gelegd naar de digitale boekenkast van het platform Werk en Inkomen en naar NARCIS, een portal
voor wetenschappelijk onderzoek. Op deze manier zal zoveel mogelijk onderzoek op het terrein van sociale
zekerheid en arbeidsmarkt via de website van Instituut Gak toegankelijk zijn.
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