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Eerste beelden



Omgeving Verzekeringsarts 

1,5 miljoen chronisch zieken die 
moeite hebben met het 
behouden en vinden van werk 

Groei van de WAJONG

Medicalisering 

Eén regeling onderkant 
arbeidsmarkt (participatiewet)

Vergrijzing van de 
beroepsbevolking 

Conjunctuur 



Visie UWV
Mensen zijn op hun best als ze 
met werk kunnen deelnemen aan 
de maatschappij. 

De maatschappij functioneert het 
best als zoveel mogelijk mensen 
er met werk aan deelnemen.

Missie UWV
Wij willen samen met onze partners 
verschil maken voor mensen door 
werken te bevorderen.

We zorgen snel voor inkomen als 
werken onmogelijk is.



Ambities UWV SMZ 

Ambities SMZ
SMZ, de indicatiesteller voor arbeidsvermogen

SMZ, een eerste stap naar perspectief, de beslissende 
stap richting participatie 

SMZ, gezaghebbend als advies- en beslisorgaan



Huidige situatie – Verzekeringsgeneeskunde 

Beeld omgeving (RvB, SZW en werkgevers):
Deskundigheid van de Verzekeringsarts staat niet ter discussie  

Verzekeringsarts is een hoogwaardige professional

Maar:
SMZ wordt nog niet herkend als indicatiesteller en 
gezaghebbend beslis- en adviesorgaan

Verzekeringsarts staat nu nog achteraan in de keten



Huidige situatie – Kennis & kennisdeling    

Samenwerking met KCVG en AKC

Centraal Expertisecentrum ingericht 

Inrichten Academische Werkplaatsen 

Doorontwikkelen SMBA 

Convenant UWV – GGZ 

Innovatieve interventie ontwikkelen binnen Fit4Work

Opzetten van een kennisnetwerk



Samenwerkingspartners op het gebied



Nieuwe kennispartners 

Opstarten kennisconsortium 
arbeid en gezondheid

Samen met:
Cedris
Blik op werk
MEE Nederland 
CINOP
SBB
AWVVN



Toekomst verzekeringsgeneeskunde

Begeleiding naar werk is het uitgangspunt en niet de uitkering

Vermaatschappelijken verzekeringsgeneeskundige kennis door 
samenwerking met de curatieve sector, zorgverzekeraars, 
gemeenten en werkgevers

Samenwerken met Bedrijfsartsen en ontwikkelen van een 
gezamenlijk kennisdomein

Doorontwikkelen kennismanagement   



Betekenis voor de Verzekeringsarts 

Regio-overleg en afstemming met huisarts en GGZ

Multidisciplinaire kenniskringen met o.a. curatieve sector

Werken voor gemeenten 

Actieve rol in kennisdeling en kwaliteitsborging   



Conclusie

Hoge ambities 

SMZ, de indicatiesteller voor arbeidsvermogen
SMZ, een eerste stap naar perspectief, de beslissende stap 
richting participatie 

SMZ, gezaghebbend als advies- en beslisorgaan

Met elkaar grenzen verleggen om dit te realiseren!




