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16e Werkconferentie KCVG  
 

“Het veranderende landschap van arbeid en gezondheid en  
de praktijk, academie en onderwijs” 

- 
Wat is de rol van KCVG? 

 
Programma 27-28 juni 2022 
Hotel Van der Valk, Almere 

 
Versie: 24-06-2022 

 
De laatste jaren staat de sociaal-medische dienstverlening toenemend onder druk. Het ministerie van SZW, de 
Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde (NVVG) en UWV hebben afstemming bereikt over 
veranderingen in de sociaal-medische dienstverlening, uitgewerkt in de Agenda van de Toekomst (zie 
kamerbrief van 9 april 2021). De verzekeringsarts krijgt een regierol binnen zogenaamde sociaal medische 
centra (SMC)’s, waarbij de verzekeringsarts samenwerkt met verschillende professionals en stakeholders in de 
praktijk. Dit vergt een andere manier van werken; in de praktijk zijn al verschillende projecten opgestart om 
vorm te geven aan SMC’s en verder worden samenwerkingen aangegaan (bijvoorbeeld in taakdelegatie met 
sociaal medisch verpleegkundigen (SMV’en), psychologen, fysiotherapeuten, maar ook wordt samenwerking 
tussen bedrijfs- en verzekeringsartsen vormgegeven). Het veranderende landschap van arbeid en gezondheid 
vraagt ook aanpassingen aan de opleiding en de training van competenties van verzekeringsartsen ten aanzien 
van leiderschap, communicatie, samenwerken en organiseren. Daarnaast hebben verschillende stakeholders 
een bijdrage te leveren om de ontwikkelingen te ondersteunen of evalueren (zoals CEC, KCVG en opleiders). We 
zullen stilstaan bij de rol van KCVG, hoe KCVG hierin het beste kan ondersteunen en welk type onderzoek 
bijdraagt aan gedegen onderbouwing, evaluatie, implementatie en valorisatie. 
 

Tijdens de 16e Werkconferentie staan onderstaande vragen centraal: 

 
1. Welke projecten zijn in de verschillende districten van UWV opgestart in het kader van het veranderende 
landschap? Hoe zijn stakeholders (AWP, CEC, opleidingen) daarin betrokken en in hoeverre werken ze  
samen? 

2. Hoe kan het KCVG onderzoek, onderwijs en praktijk ondersteunen, en samenwerken bij de opzet en de 
wetenschappelijke evaluatie van deze projecten?  
 

 

 

 

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/04/09/kamerbrief-toekomst-sociaal-medisch-beoordelen
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PROGRAMMA KCVG WERKCONFERENTIE – Hotel van der Valk, Almere 

Dag 1: maandag 27 juni 2022 (EXTERN) 
Praktijk, academie en onderwijs – Wat gebeurt er nu? 
 

Deelnemers: KCVG, CEC, AWP-contactpersonen, afgevaardigden UWV, directie SMZ. 
12:00-12:45             Lunch 
12:45-13:00          Welkom door voorzitter KCVG, Diederike Holtkamp. 
13:00-13:15          Introductie dag 1 en wrap-up werkconferentie 2021 door Trees Juurlink. 
13:15-14:15          Presentatie van AWP projecten (2x 20 minuten presentatie + 10 minuten discussie/vragen). 

Presentatie nieuwe werkvormen: SMV in de claim, Jerry Spanjer (verzekeringsarts UWV Assen). 
Presentatie overzicht van verschillende initiatieven vanuit SMC’s en verbinding CEC, Clare Luymes 
(senior onderzoeker KCVG/AMC).  

14:15-15:15 Workshop 1 speed-meets groepjes AWP contactpersonen + KCVG + CEC in gesprek/brainstormen 
over ideeën voor nieuwe projecten, of knelpunten en mogelijkheden bespreken in opgestarte 
projecten in de AWP’en. 

15:15-15:25 Pauze 
15:25-15:55 Presentatie onderwijs in het veranderende landschap van arbeid en gezondheid (20 minuten 

presentatie + 10 minuten discussie/vragen). 
Presentatie van Kristel Weerdesteijn (verzekeringsarts en opleider CEC) over aanpassingen in  
de opleiding van verzekeringsartsen in het licht van het veranderende landschap van arbeid en 
gezondheid, onder andere ten aanzien van de inzet van medisch secretaressen, sociaal medisch 
verpleegkundigen in de praktijk, de opleiding verzekeringsarts taakdelegatie en het vertalen van 
toekomstige beschikbare kennis (bijvoorbeeld over de regierol) in onderwijs. 

15:55-16:05           Inleiding workshop AWP contactpersoon Shajan Omar (Psycholoog UWV Breda) en Jasser Kafri (AIOS      
Verzekeringsgeneeskunde UWV Breda) vertellen over samenwerking VA en psycholoog. 

16:05-16:55           Workshop 2 groepjes AWP contactpersonen + KCVG + CEC brainstormen over wensen en behoeftes 
t.a.v. onderwijs van verzekeringsartsen in het veranderende landschap van arbeid en gezondheid. 

16:55-17:00 Afsluiting dag 1 door lid organisatiecomité. 
18:00                      Borrel + Activiteit + Diner (bij Outdoorpark SEC Almere, Verlaatweg 2 1358 AJ Almere) 

 

Dag 2: dinsdag 28 juni 2022 (INTERN) 
Praktijk, academie en onderwijs – Wat is de rol van KCVG? 
 

Deelnemers: KCVG 
09:00-09:10 Opening en introductie dag 2 door lid organisatiecomité. 
09:10-10:00 Presentaties verschillende vormen van onderzoek (2x 20 minuten presentatie + 5 minuten  

discussie/vragen). 
Presentatie registerdata: en samenwerking hierin CEC en KCVG: Werkgroep registerdata KCVG,  
Tialda Hoekstra (Methodologisch adviseur en senior onderzoeker KCVG, UMCG) en Karin Bonefaas  
(Wetenschappelijk medewerker Kennis en Innovatie, CEC UWV). 
Presentatie responsieve evaluatie, Hanneke van Heijster (Promovenda Wageningen University en 
Research (WUR)). 

10:00-10:10 Pauze 
10:10-11:05 Workshop 1 In groepjes praktische samenwerking evalueren bij initiatieven uit de praktijk en 

kleinschalig onderzoek. Hoe kan communicatie en samenwerking met verschillende stakeholders 
geoptimaliseerd worden om tot een goede onderzoeksvraag, doel- en probleemstelling te komen?    

11:05-11:20 Presentatie implementatie onderzoek Selwin Audhoe (verzekeringsarts, onderzoek coördinator  
KCVG, lid valorisatieteam UWV) en Natasha Tolkacheva (Kennisadviseur, senior onderzoeker UWV). 

11:20-12:15 Workshop 2 In groepjes, 1. promovendi bespreken wat ze willen implementeren en hoe, wat 
implementatie kan bevorderen of belemmeren, delen ervaringen en halen tips en best practices over 
implementatiestrategieën op. 2. Deelnemers bespreken hoe valorisatieteam kan worden ingezet bij 
implementatie en valorisatie, hoe KCVG en UWV valorisatieteam beter kunnen samenwerken en wat 
eenieders rol en verantwoordelijkheid is.   

12:15-12:30 Afsluiting dag 2 door lid organisatiecomité en Diederike Holtkamp. 
12:30 Lunch 

 


