Academiseringsmiddag Den Haag & Leiden
Door Evert de Cock Buning, AD Leiden

Op 25 oktober 2016 werd op een unieke locatie, het Louwman Museum in Den Haag, de
aftrap gegeven voor de tweede Academiseringsmiddag van district Den Haag & Leiden.
Een middag over kennisontwikkeling en kennisdeling. Er waren naast vertegenwoordigers
van het AKC (Arbeidsdeskundig Kennis Centrum), het KCVG (Kenniscentrum
Verzekeringsgeneeskunde) en het Centrale Expertise Centrum (CEC) zo’n 100 UWVmedewerkers aanwezig, waaronder verzekeringsartsen, managers en
arbeidsdeskundigen.
Districtsmanager Marco Driessen opende de
middag. Hij onderstreepte daarbij het belang van
effectief samenwerken en de toegevoegde waarde
die wij hebben als UWV richting onze klanten en
de maatschappij. Rein Maassen (manager SMZ) en
Chantal Gielen (senior onderzoeker KCVG) waren
deze middag de gespreksleiders.
Veel variatie en betrokkenheid
Er was een gevarieerd programma. Het 1e gedeelte van de middag stond in het
teken van academisering binnen UWV, waarbij de volgende onderwerpen aan
bod kwamen:
• “Recente ontwikkelingen binnen onderzoekdomein arbeidsdeskundigen”
door Tjeerd Hulsman, directeur AKC. Tjeerd vertelde over de lopende
onderzoeken en activiteiten van het AKC en de mogelijkheid om hieraan
deel te nemen.
• “Academisering, de brug naar vooruitgang” door Chantal Gielen, senior
onderzoeker KCVG en verzekeringsarts i.o. Den Haag. Chantal gaf informatie over
het KCVG en benadrukte het belang van onderzoek doen en academisering op de
werkvloer. Ook implementatie van de onderzochte vraagstukken, terug naar de
praktijk, stond hierbij centraal.
• “Robotisering en arbeid” door Maaike Huijsmans, senior onderzoeker KCVG VUMC.
Maaike gaf ons inzicht in de huidige stand van zaken en de gevolgen van
robotisering op de werkvloer. Voor de werknemers betekent dit dat in
toenemende gevallen taken (zowel fysiek als psychisch) uit handen kunnen
worden genomen. Het proces verandert de werkinhoud en eisen die in de
toekomst aan werknemers gesteld gaan worden.
• “Empowerment van zieke WW’ers en het belang van mentale veerkracht bij
werkhervatting” door Liz Ellen Groot, verzekeringsarts i.o. Den Haag. Tot slot, gaf
Liz Ellen een presentatie over motivatie en mentale veerkracht van zieke WW’ers,
waarbij werd benadrukt dat het een gecompliceerde taak is om deze mensen te
begeleiden.
Het 2e gedeelte bestond uit een workshop
“Samenwerking Verzekeringsarts & Arbeidsdeskundige”,
waarbij 6 groepen actief aan de slag gingen met de
vraag waar je als professional in de onderlinge
samenwerking tegenaan loopt en wat onderzoek daarin
kan betekenen.
Aansluitend presenteerden de groepen hun uitkomsten
en onderzoeksvragen. Wat hierbij opviel was dat de
meeste aanwezigen niet dachten in knelpunten en

problemen in de samenwerking tussen verzekeringsarts en arbeidsdeskundige, maar
meer dachten aan het vergroten van de efficiëntie en verbeteringen in de communicatie.
Een panel van deskundigen gaf hierop feedback en tips. Onder andere het uitvoeren van
een multidisciplinaire intake (MDI) werd door de aanwezigen aangedragen als nuttig
instrument om de samenwerking nog soepeler te laten verlopen. Er zal in de komende
periode, op basis van de aangeleverde informatie en waardevolle feedback van het panel,
worden gekeken of hier een onderzoeksvoorstel uit kan voortkomen. Als je enthousiast
bent om hier een bijdrage aan te leveren of aan het onderzoek zelf deel wilt nemen, kan
je je opgeven bij Rein Maassen (rein.maassen@uwv.nl).
De middag werd met complimenten aan de organisatie afgesloten door landelijk adviseur
verzekeringsarts, Rob Mohanlal.
Als slot was er een borrel in de gezellige binnentuin met de mogelijkheid om het
prachtige automuseum te bezoeken. Al met al een zeer geslaagde middag, die door de
deelnemers werd geëvalueerd met een 7.8!

Nuttige websites AKC en KCVG
AKC heeft met zijn site www.arbeidsdeskundigen.nl een effectief kanaal naar de
praktijk gecreëerd. Behalve dat er zo’n 7 rubrieken op de site zijn te vinden met actuele
dossiers (beschikbaar in pdf) verzorgen zij ook een E-zine, een digitale nieuwsbrief. Ook
heb je de beschikking over een makkelijk benaderbare kennisbibliotheek en komt er
binnenkort een AD-kennisgame aan. Als je onderwerpen zoekt voor je OT (onderlinge
toetsing) dan is een bezoek aan deze site zeker aan te raden!
KCVG is een samenwerkingsverband tussen het AMC, UMCG, VU medisch centrum en het
UWV en heeft sinds vorig jaar een geheel vernieuwde site www.kcvg.nl. Het is als
kenniscentrum gespecialiseerd in het doen van onderzoek en ondersteunt professionals
in de uitvoering hiervan. Het heeft een centrale rol in academisering en implementatie.
De terugkoppeling van kennis naar de praktijk zal de professionaliteit en transparantie
van het werk te vergroten. Op de KCVG-site is zowel lopend als ook afgerond onderzoek
te vinden.
Academisering binnen UWV
Inmiddels zijn er landelijk 11 Academische Werkplekken (AWP) met vaste UWVcontactpersonen en vaste aanspreekpunten binnen het KCVG. Voor district Den
Haag/Leiden is de contactpersoon: Rein Maassen. Het doel voor de toekomst is de
betrokkenheid en het draagvlak tussen onderzoek en praktijk van het UWV te vergroten,
nauwere samenwerking met de opleiding en deelname aan landelijke projecten. Het
AWP-team in Den Haag & Leiden bestaat uit:
Gertjan Dekker, adviseur VA Leiden
Madeleine Beerdsen, AD Den Haag
Wim Barnhoorn, AD Leiden
Marcia Rios Garcia, VA Den Haag
Wouter Kooloos, VA Leiden
Chantal Gielen, VA Den Haag/KCVG
Rein Maassen, manager SMZ Den Haag
Heb je onderzoeksvragen? Of wil je deelnemen aan de AWP Den Haag/Leiden? Er zijn
nog 2 plekken beschikbaar voor zowel AD als VA. Stuur dan een mail naar
rein.maassen@uwv.nl

