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Visiedocument Academische Werkplaatsen (AWP) 
Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde (KCVG)  
 
Achtergrond 
Het Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde (KCVG) is een samenwerkingsverband 
tussen Amsterdam UMC, UMCG en UWV. Het KCVG is opgericht met als doel de 
kwaliteit en de wetenschappelijke onderbouwing van de verzekeringsgeneeskunde 
te bevorderen. In de 15 jaar dat het KCVG bestaat, zijn inmiddels meerdere voor de 
praktijk relevante onderzoekprojecten afgerond.  
 
Om de academisering van de verzekeringsgeneeskunde te bevorderen heeft het 
KCVG in 2015 in elk UWV-district een academische werkplaats (AWP) opgericht. 
 
In dit document wordt de visie en missie van de AWP uiteengezet. Daarnaast 
worden de vaste rollen binnen een AWP-team, dan wel gerelateerd aan een AWP-
team, geformaliseerd. Ten slotte wordt aangegeven welke activiteiten de AWP 
onderneemt en ondersteunt ten behoeve van de academisering van de 
verzekeringsgeneeskunde. 
 
Visie van de AWP 
Door de AWP floreert de uitwisseling van kennis tussen wetenschap en 
verzekeringsgeneeskundige praktijk (academisering). Dit resulteert in 1) optimale 
verzekeringsgeneeskundige dienstverlening door het UWV, 2) laagdrempelige 
ontwikkelmogelijkheden op wetenschappelijk gebied voor UWV-professional en 3) 
waardecreatie van wetenschap voor de praktijk (implementatie). 
 
Missie van de AWP 
De AWP beoogt met het maken van de verbinding tussen praktijk en wetenschap dat 
bij klanten van het UWV met gezondheidsklachten de belastbaarheid zo goed 
mogelijk wordt beoordeeld. Dit zorgt ervoor dat zij zo optimaal mogelijk worden 
geholpen om via werk te kunnen deelnemen aan de maatschappij. 
 
Daarnaast streeft de AWP met het verbinden van praktijk en wetenschap na een 
mogelijkheid te creëren voor de UWV-professional om zich op een laagdrempelige 
manier in te zetten voor de academisering van de verzekeringsgeneeskunde en 
zichzelf op dat gebied verder te ontwikkelen. 
 
De verbinding tussen praktijk en wetenschap die de AWP maakt, biedt voor de 
wetenschap een manier om onderzoeksideeën in de praktijk op te halen. Middels de 
AWP kan de wetenschap de waarde van onderzoek voor de dagelijkse praktijk tonen, 
door de onderzoeksresultaten in de praktijk te implementeren. 
 
Het AWP-team 
Het AWP-team verzorgt de brugfunctie tussen praktijk en wetenschap.  
Het AWP-team is het aanspreekpunt voor de professional in het district wanneer 
deze vragen heeft over het doen van onderzoek binnen de verzekeringsgeneeskunde 
of een onderzoeksidee heeft. Het AWP-team is tevens het aanspreekpunt voor het 

s.schut
Tekstvak
Visiedocument AWP KCVG_zomer 2020_Clare



 2 

KCVG, bv. voor het toetsen van een onderzoeksvraag bij professionals of voor het 
delen en implementeren van onderzoeksresultaten. Daarnaast is het de taak van het 
AWP-team om academiseringsactiviteiten te organiseren voor de professional. 
 
Geformaliseerde rollen binnen het AWP-team of daaraan gerelateerd

 AWP-contactpersoon: eerste aanspreekpunt voor communicatie vanuit het 
KCVG, vanuit senior onderzoeker KCVG die gekoppeld is aan het betreffende 
AWP en vanuit de landelijk coördinator AWPs 

 Senior onderzoeker KCVG: is verantwoordelijk voor het vertalen van een 
praktijkvraag naar een onderzoeksvraag. Begeleidt zo nodig onderzoek en 
zorgt voor methodologische ondersteuning. Is de contactpersoon voor 
andere senior onderzoekers KCVG t.b.v. wetenschappelijk 
(promotie)onderzoek vanuit het KCVG. 

 Landelijk coördinator AWPs: is het eerste aanspreekpunt vanuit KCVG en 
vanuit de AWP bij zaken die van belang zijn voor resp. alle AWPs of het KCVG. 
Is verantwoordelijk voor het creëren van overzicht in alle lopende 
academiseringsactiviteiten per AWP. Zorgt voor verbinding van 
academiseringsactiviteiten binnen de verschillende AWPs wanneer dit 
(mogelijk) leidt tot efficiënter/benutbaarder/waardevoller/etc. 
onderzoek(sresultaten). Organiseert AWP-contactpersonenbijeenkomsten 
t.b.v. kennisdeling en verbinding tussen wetenschap en praktijk. 

 
Bovenstaande rollen zijn geformaliseerd, voornamelijk vanuit organisatorisch 
perspectief. Behoudens deze geformaliseerde rollen, staat het elk AWP vrij om rollen 
en leden (tijdelijk) aan het AWP-team toe te voegen waar dit nodig wordt geacht (bv. 
i.h.k.v. het organiseren van een academiseringsdag of symposium). Ten behoeve van 
het organiserende en uitvoerende vermogen van de AWP dient het de aanbeveling 
een districtsmanager toe te voegen aan het AWP-team of deze in ieder geval nauw 
te betrekken bij de academiseringsactiviteiten van de AWP. 
 
Wat doet de AWP? 
Om de academisering van de verzekeringsgeneeskunde te doen floreren 
onderneemt en ondersteunt de AWP de volgende activiteiten:

 Het creëren van een kennisinfrastructuur van KCVG/universiteit tot de UWV 
werkvloer en gerelateerde partners 

 Het ondersteunen en uitvoeren van onderzoek op de UWV werkvloer 

 Het implementeren en/of valideren van onderzoeksresultaten 

 Het zijn van een aanspreekpunt voor kennisvragen 

 Het ophalen van praktijkvragen 

 Het begeleiden van scripties van artsen in opleiding (AIOS) 

 Het up-to-date houden van kennis middels regelmatige afstemming (o.a. 
middels AWP-contactpersonendagen) 

 Het organiseren van academiseringsdagen 

 Het samenwerken met de curatieve sector 




