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Doel van deze presentatie

Antwoorden op:

Wat is Dariuz?

Hoe is het ontstaan? 

Waarom is dit een voorbeeld van kennisvalorisatie? 

Wat zijn de do’s en dont’s? 

Wat levert het TNO op?



Wat is Dariuz? 

Doel: organisaties en professionals ondersteunen bij het realiseren van 

duurzame participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

De organisatie Dariuz BV

Een landelijk opererende organisatie, gevestigd in Eindhoven

Ongeveer 10 medewerkers, 15 freelance trainers

De webapplicatie Dariuz® 

Diagnose (intake): kenmerken van de werkzoekende

Assessment: in kaart brengen van de competenties

Loonwaardemeting: aansluiting tussen werkplek en werkende

WegWijzer: screening van het arbeidspotentieel



Wat is Dariuz? 

De doelgroep

Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt

Werkzaam met ondersteuning / in een traject

Werkloos

Klanten

Sociale werkvoorzieningen

Re-integratiebedrijven

Gemeenten 

Praktijkscholen



Wat is Dariuz? 

Visie

Instrument dat de professional ondersteunt

Professionaliteit en kwaliteit wordt geborgd door training & 

certificering

Niet alleen meten, maar ook iets teweeg brengen bij de doelgroep



Hoe is Dariuz ontstaan? 

Initiatief

TNO Kwaliteit voor Leven

Bundeling van krachten en expertise met

Twee sociale werkvoorzieningen

Eén re-integratie en scholingsorganisatie voor gemeenten en 

bedrijven

Model

De vier bedrijven zijn aandeelhouders

Klanten betalen voor licentie, training en certificering, 

ondersteuning bij implementatie, analyses op data



Waarom is dit een voorbeeld van 
kennisvalorisatie? 

Kennis over determinanten van duurzame arbeidsparticipatie

� Vertaald door TNO naar meetinstrumenten

Getest in de praktijk

Getoetst op betrouwbaarheid

Inzicht in voorspellers van effectieve re-integratie aanpakken

� Vertaald door TNO naar methodiek / aanpak

Samen met partners uit het veld in de markt gezet



Wat zijn de do’s en dont’s? 

Samenwerking met partners

Groot netwerk

Voorlopers en innovatief

Bestaande, goede relatie

Vraag was en is aanwezig 

Goede aansluiting bij de praktijk

Leg afspraken goed vast

Nog geen optimale benutting van mogelijkheden



Wat levert het TNO op? 

Naamsbekendheid

Contacten in het veld

Cyclisch proces: kennis en vragen uit de praktijk zijn input voor 

onderzoek en andersom

Dataset die zonder heel veel inspanning wordt gegeneerd

Inkomsten

Winstdeel als aandeelhouder

Uit opdrachten



Vragen? 

E Femke.giesen@tno.nl

M 06 -1700550

I www.dariuz.nl

I www.tno.nl


