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AWP & IMPLEMENTATIE 

 
Heb je interesse in onderzoek?  

Neem dan contact op met jouw 

AWP-contactpersoon of KCVG-

onderzoeker! (z.o.z)  

Op 25 april 2022 vond de halfjaarlijkse AWP-dag plaats. 
Districtsmanagers, landelijk adviseurs, CEC- en KCVG-
onderzoekers spraken elkaar over de richting die ze met 
Academische Werkplaats (AWP) op willen. 
 
In opdracht van Ronald Broeders heeft Clare Luymes, lan-
delijk coördinator AWP’s, verschillende stakeholders gesp-
roken in het kader van een verkenning van de richting die 
we met de AWP op willen: waar moet de AWP op inzetten 
in het licht van de ontwikkelingen rondom de SMC? 
 
Verkenning AWP 
In de basis is men tevreden over hoe de AWP op dit mo-
ment is ingericht: praktijkgericht, ondersteunend en het 
district in de lead. Samenwerking en afstemming met het 
Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde (KCVG), het 
regionale UMC en de UWV Kennisagenda moeten daarbij 
worden gestimuleerd. Belangrijk is dat resultaten van on-
derzoek de professionals in de praktijk bereiken. Hoewel 
men mogelijkheden ziet om met de AWP de SMC te on-
dersteunen en te evalueren, wil men vooral investeren in 
de AWP zoals die nu is. 
 
 

 

 

 

 

‘The circle of science’ 
In groepen ging men tijdens de AWP-dag aan de slag om 
een ‘richting’ uit de verkenning verder uit te werken en te 
concretiseren. Zo kwam een groep met ‘the circle of 
science’, die in combinatie met de stakeholderanalyse 
borgt dat de resultaten uit het onderzoek worden ge-
bruikt in de praktijk en worden geïmplementeerd in de 
UWV-dienstverlening. 
 
Implementatie als aandachtspunt 
Vanuit deze ideeën wordt momenteel samen met het 
centraal expertise centrum (CEC) en het KCVG gekeken 
hoe we implementatie van onderzoeksresultaten goed 
kunnen borgen. De implementatie van het resultaat van 
de AWP-dag is dus in volle gang. Op 31 oktober staat de 
volgende AWP-dag gepland rondom het thema 
‘actualiteit’. 

 

Master student geneeskunde 
Loes Veeger (LUMC) kon via 
AWP DHL haar wetenschapssta-
ge bij UWV (CEC Kennis & Inno-
vatie) doen. We vroegen haar 
naar haar onderzoek. 

Waar gaat je onderzoek over? 
Mijn onderzoek gaat over long-
COVID. Hiervoor heb ik UWV-
data geanalyseerd en interviews 
gehouden met artsen. 

Hoe vind je het om onderzoek 
te doen? 
Je moet er soms geduld voor hebben, maar het is erg bevre-
digend als je eenmaal je resultaten met de praktijk kan de-
len en zo iets kan bijdragen aan het werkveld! Ook vond ik 
het leuk om mijn resultaten in de context van bestaande 
ervaringen en literatuur te plaatsen en zo na te denken 
over wat mijn resultaten betekenen voor de praktijk. Het 
was daarbij ook leuk dat er vanuit het UWV veel interesse 
was voor de onderzoeksresultaten, waardoor mijn onder-
zoek niet iets is wat bij wijze van spreken ergens op een 
plank eindigt, maar ook echt in de praktijk gebruikt gaat 
worden. 

Wat doe je om ervoor te zorgen dat je resultaten de prak-
tijk bereiken? 
Ik heb op meerdere plekken mijn resultaten gepresenteerd,  
o.a. voor de artsen in Den Haag en Leiden via AWP DHL. Via 
het UWV worden de belangrijkste resultaten schriftelijk 
verspreid en we willen de resultaten nationaal en interna-
tionaal gaan publiceren. 

Wat wil je nog even kwijt? 
Dat ik erg blij ben met de begeleiding vanuit het UWV en de 
kansen die ik tijdens mijn stage heb gekregen om mijn on-
derzoeksresultaten en achtergrondkennis over long-COVID 
te delen. Dit gaf een  extra dimensie aan de stage en maak-
te het  extra leuk, nuttig en leerzaam! 



Ben jij geïnteresseerd in het 

toepassen van 

leefstijlgeneeskunde en/of 

positieve gezondheid binnen 

UWV?  

Laat het weten aan 

clare.luymes@uwv.nl  

 

 

 

AWP INFO 

Heb je interesse in het doen van onderzoek? Of wil je 

graag begeleiding bij je scriptieonderzoek? Of wil je iets 

organiseren? Meld het bij jouw AWP-contactpersoon of 

KCVG-onderzoeker! 

 

 

 

 

 

 

 

AWP-contactpersonen: 

AWP Rijnmond: bernadette.linssen@uwv.nl 

AWP NHN: piet.ruige@uwv.nl 

AWP OGN: jeanette.schipper@uwv.nl 

AWP ZON: nina.wijnands@uwv.nl 

AWP Noord: jerry.spanjer@uwv.nl  

AWP DHL: johan.verheijde@uwv.nl  

AWP GMZ: meeuwes.pool-01@uwv.nl  

AWP GA: henry.borninkhof@uwv.nl 

AWP Flevoland: gerard.nagtegaal@uwv.nl 

AWP WBZ: gerben.hoogsteen@uwv.nl 

 

KCVG-onderzoekers: 

AWP Rijnmond, AWP NHN, AWP OGN: 

b.h.cools@amsterdamumc.nl 

AWP UFL: m.huysmans@amsterdamumc.nl 

AWP WBZ: t.juurlink@amsterdamumc.nl 

AWP GMZ: selwin.audhoe@uwv.nl 

AWP Noord: f.i.abma@umcg.nl 

AWP ZON, AWP GA, AWP DHL: clare.luymes@uwv.nl 

Informatie over KCVG? Zie de 

KCVG-website  

Volg KCVG op LinkedIn en je kent 

de recentste onderzoeksresultaten! 

 

AWP & LEEFSTIJL 

In diverse AWP’s lopen projecten op het gebied van leef-
stijl(geneeskunde) en positieve gezondheid. 
 
Zo loopt in Leiden, AWP DHL, een project om de effectivi-
teit van leefstijlinterventies voor vangnetters met psychi-
sche klachten te onderzoeken in samenwerking met TNO. 
In AWP NHN eveneens een project in de ziektewet: fit & 
positief. En in AWP WBZ is eerder de samenwerking aan-
gegaan met een (sociale) sportschool. 
 
Aansluiting bij de UWV Kennisagenda 
Leefstijl en positieve gezondheid passen goed binnen de 
UWV strategie en in de Kennisagenda. Thema’s als pre-
ventie en  participatiegericht handelen komen hierin aan 
de orde. Vandaar dat zowel CEC als KCVG geïnteresseerd 
zijn in hoe professionals denken over het toepassen van 
leefstijlgeneeskunde en positieve gezondheid binnen 
UWV. Een idee is om een sessie in te plannen met geïnte-
resseerde professionals uit de uitvoering en onderzoekers 
van CEC en KCVG om het hier met elkaar over te hebben. 
Dus: 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Sinds 1,5 jaar is het mogelijk om laagdrempelig kennis 
te maken met onderzoek doen. Dit kan in de vorm van 
een kleinschalig project waarin je een gedurende 1 jaar 
een praktijkgericht onderzoek doet onder begeleiding 
van een onderzoeker van het KCVG en of van het 
Arbeidskundig Kenniscentrum (AKC). 
 
Interesse? Neem contact op met de KCVG onderzoeker 
van jouw AWP. Kijk hier voor meer informatie. 

KLEINSCHALIG ONDERZOEK 

UWV Data Academie creëert een permanente 

leeromgeving en een centrale plek binnen UWV voor 

kennisuitwisseling, kennisdeling en inspiratie binnen het 

data vakgebied. Om zo het datagedreven werken bij 

UWV verder te professionaliseren. 

Interesse in datagedreven werken binnen UWV? Meld je 

aan voor kennisdelingssessies (datasafari) hierover via 

data.academie@uwv.nl 

UWV DATA ACADEMIE 

http://www.kcvg.nl
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiA_qS535b5AhWSN-wKHdOCA08QFnoECAoQAQ&url=https%3A%2F%2Fnl.linkedin.com%2Fcompany%2Fkcvg&usg=AOvVaw0ULun5XXDrDysUkvcX_MjZ
https://www.kcvg.nl/files/11540/Procedure%20kleinschalige%20projecten%20binnen%20KCVG_def_versie%2011-7-2022_AKC_CL.pdf

