AKC 2022:

Versterkte focus op praktische
toepasbaarheid van kennis
Het AKC heeft onlangs het jaarplan
voor 2022 gepubliceerd. Daaruit
blijkt een nog sterkere focus op
het ontwikkelen, verzamelen én
vertalen van (wetenschappelijke)
kennis die gebruikt kan worden bij
het arbeidsdeskundig handelen.
Alles is er op gericht om beschikbare kennis direct toepasbaar te
maken voor professionals in de
uitvoeringspraktijk.
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behoefte van arbeidsdeskundigen. We
inventariseerden op welke gebieden
behoefte aan kennis was en zetten vervolgens wetenschappelijk onderzoek in gang.
Dat blijft uiteraard zo, maar daarnaast zal
het AKC ook proactiever worden. Dat
betekent dat we heel nadrukkelijk kijken
naar de snelle ontwikkelingen op de
arbeidsmarkt en bijvoorbeeld ook naar de
technologische ontwikkelingen die van
invloed zijn op de werkende mens en
mogelijkheden bieden voor arbeidsparticipatie. Door vooruit te kijken willen we de
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benoemd tot voorzitter van de Pro-
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Arbeidsdeskundig Kennis Centrum
is zo’n thema. Ook krijgt het voorstel voor
onderzoek gericht op het weerbaar maken
van mensen met een migratie achtergrond
voor discriminatie op de arbeidsmarkt een
vervolg.”

En de vertaalslag van kennis naar praktijk?
“Die willen we vooral realiseren door
arbeidsdeskundigen via werkgroepen
nauw bij het onderzoek en de vertaalslag
te betrekken. Dit gebeurt nu bijvoorbeeld
al bij de handreiking long covid die in
ontwikkeling is. Daarnaast bekijken we ook
eerder opgeleverde producten opnieuw. We
gaan als eerste aan de slag met de Cahiers
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In het jaarplan 2022 wordt expliciet de
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