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2015 

x Evaluatie opdrachtuitvoering Opzoomer Mee. Ondersteuning Bewonersinitiatieven 2015. Een 

onderzoek in opdracht van gemeente Rotterdam. (niet extern openbaar) 

x Inkomensondersteuning in Wageningen. Ervaringen van burgers met inkomensondersteuning 

door de gemeente. Een onderzoek in opdracht van Rekenkamer Wageningen.  

x Moslimdiscriminatie in het voortgezet onderwijs. Een onderzoek in opdracht van de Anne Frank 

Stichting en FORUM, instituut voor Multiculturele Vraagstukken.  

x Monitor Regionale Aanpak jeugdwerkloosheid. Meting 3. Een onderzoek in opdracht van het 

ministerie van SZW.  

2014 

x Voorbereid naar de start? Ex ante rekenkameronderzoek naar de drie decentralisaties in de 

Hoeksche Waard In opdracht van de rekenkamer Hoeksche Waard.  

x Ondersteuning in kaart. Functioneren stedelijke ondersteuningsstructuur voor 

bewonersinitiatieven in Rotterdam. In opdracht van gemeente Rotterdam. (Niet extern 

openbaar) 

x LHBT koplopergemeenten. Evaluatie van een stimuleringsprogramma. In opdracht van het 

ministerie van OCW.  

x MKB-ondernemers en arbeidsbeperkten. Wat is de bereidheid van MKB-ondernemers om mensen 

met een arbeidsbeperking in dienst te nemen en hoe is de bereidheid te vergoten? In opdracht van 

het ministerie van EZ. 

x Huidige aanbod en alternatieven voor dagbesteding. In opdracht van de Regio Amstelland - de 

 Meerlanden en Zuid Kennemerland. 

2013 

x Community of Practice, Migratie en Ontwikkeling. Terugblikken en vooruitkijken. In opdracht van 

Oxfam Novib. (Niet extern openbaar) 

x Verkoopster gezocht (m/v). Onderzoek naar de aard en omvang van discriminatie in de 

uitzendbranche. In opdracht van de NBBU. 

x Van klant naar werknemer met loondispensatie. Evaluatie van de vierde pilot Werken naar 

Vermogen. In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

x Sterk in je werk! Evaluatie- en borgingsonderzoek. In opdracht van Sociaal Fonds Kunstzinnige 

Vorming en A+O fonds Gemeenten. 

2012 

x Vrouwenempowermentbeleid Amsterdam Zuidoost. Onderzoek naar doeltreffendheid en 

doelmatigheid. In opdracht van Stadsdeel Amsterdam Zuidoost. 

x Eén Gouden Kalf maakt nog geen zomer. De inhaalslag op de arbeidsmarkt van niet-westerse 

allochtonen,Van Waarde, Jaargang 68, nummer 9-10, pagina 105-109. In opdracht van de Wiardi 

Beckman Stichting. 

x Een stap in de goede richting? Evaluatie Wet Participatieplaatsen. In opdracht van het 

 Ministerie van SZW. 

2011 

x Gebruik van de overeenkomst van opdracht. In opdracht van Ministerie van SZW. 

x Tussentijdse evaluatie ESF Acties B en C. In opdracht van het ministerie van SZW. 

x Het heft in eigen hand. Advies ten behoeve van het meerjarenplan niet-westerse jongeren. In 

 opdracht van Gemeente Amsterdam, Dienst Werk en Inkomen. (Niet extern openbaar) 

x Samen in actie. Evaluatie Actieplan Jeugdwerkloosheid. In opdracht van het ministerie van SZW. 

x Arbeidsmarktpositie van niet-westerse allochtonen. Een stand van zaken. In opdracht van het 

ministerie van SZW. 

x  ‘Aan de goede kant van de eer’ . Eindevaluatie van het van een meerjaren kaderprogramma. In 

opdracht van het ministerie van BZK. 

2010 

x Samenwerken tegen schooluitval en jeugdwerkloosheid. Evaluatie Steunpunt Jongeren NWN. In 

opdracht van de gemeenten Schiedam, Maassluis en Vlaardingen. (Niet extern openbaar) 

x Probleemanalyse niet-participatie jongeren. Een overzicht uit de literatuur. In opdracht van het 

ministerie van SZW. 

x Tussentijdse evaluatie ESF Acties A en D. In opdracht van het ministerie van SZW. 

x Van mens tot mens. Onderzoek naar de markt voor persoonlijke dienstverlening. In opdracht van 

het ministerie van SZW. 

x Werken met taal. Bestrijding van laaggeletterdheid door sectoren en bedrijven. In opdracht van 

Stichting van de Arbeid. 
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