Kader notitie Academische werkplaats
Het UWV en het KCVG hebben gekozen voor de Academische Werkplaats
als samenwerkingsvorm tussen universiteit en UWV-regio om de
doelstelling van academisering te bereiken. Academisering kunnen we
omschrijven als het slaan van een brug tussen wetenschap en praktijk;
tussen uitvoerende organisatie en universiteit (Meerjarenplan KCVG, 2009).
De academische werkplaats (AWP) is een operationalisering van het begrip
academisering: door structurele samenwerking tussen tenminste één
praktijkorganisatie en één universitaire afdeling wordt gegenereerde kennis
vertaald in praktisch bruikbare producten, diensten en instrumenten.
Andersom worden relevante praktijkproblemen vertaald in
wetenschappelijke vraagstellingen, die onderzoekbaar zijn.
Het doel van academische werkplaatsen binnen het KCVG ligt uiteraard in
het verlengde hiervan en is in het Meerjarenplan KCVG 2010-2011
omschreven als: het professionaliseren van de verzekeringsartsen en het
ontwikkelen van het vakgebied zodat de praktijk verder verbetert en het
werkplezier van de professionals verder toeneemt. Als zodanig zijn de
academische werkplaatsen onderdeel van de Leer en Innovatie Platforms
(LIPs).
Er wordt veel waarde gehecht aan het realiseren van juist deze
academiseringsdoelstellingen binnen de komende vijfjaarsperiode van het
KCVG. De academische werkplaats wordt, zoals gezegd, als een belangrijk
construct gezien om deze doelstellingen te bereiken.
Het is dan ook goed de te realiseren doelen, en de criteria waarlangs we
afmeten of die doelen zijn bereikt, bij de aanvang van de nieuwe
vijfjaarsperiode te formuleren.
Bij de verdere ontwikkeling van het vakgebied is het uiteraard primair van
belang een inhoudelijk focus te ontwikkelen dat de innovatie en het
onderzoek in de komende periode kan sturen. Dit onderzoek moet aansluiten
op de praktijk van de verzekeringsarts van morgen en op de behoefte van
belangrijke stakeholders. Om de door stakeholders relevant geachte thema’s
in kaart te brengen is de ‘Verkenning onderzoeksthema's Academisering
Verzekeringsgeneeskunde’ uitgevoerd wat heeft geleid tot een rapport met
dezelfde naam. Dit rapport geeft een richting aan, waaraan nieuwe
aanvragen voor KCVG onderzoek worden getoetst. Om de belangrijke
randvoorwaarde van lokaal draagvlak en de doelstelling van verbeteren van
het werkplezier van (lokale) verzekeringsartsen te realiseren is het van
belang dat onderzoeksideeën zoveel mogelijk binnen de AWP’n worden
gegenereerd en uitgewerkt, waarbij de thema’s vanuit de verkenning als
toetskader dienen.

Definitie, doelen en evaluatiecriteria AWP
Naast deze inhoudelijke borging is het van belang een aantal criteria te
formuleren waaraan de output van de academische werkplaatsen kan
worden getoetst. In het onderstaande worden deze criteria benoemd.
Daaraan voorafgaand worden definitie, doel en randvoorwaarden kort
aangegeven. Onderstaande criteria zijn bedoeld voor intern gebruik om de
academische werkplaatsvorming als geheel bij het UWV te evalueren na
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afloop van de 2e fase. Het is daarom een intern document en niet bedoeld als
richtlijn voor het maken van afspraken met het management binnen een
AWP (i.o.).
Er wordt onderscheid gemaakt tussen doelstellingen en criteria waaraan elke
AWP afzonderlijk getoetst wordt en doelstellingen/criteria voor alle AWPen gezamenlijk. De werkgroep hecht er veel waarde aan te benadrukken dat
doelstellingen voor de afzonderlijke AWP-en altijd maatwerk zijn en hierbij
(o.a.) rekening dient te worden gehouden met:
- De wensen en voorkeuren binnen de AWP/LIPs: in samenspraak met
de betreffende LIPs dienen afspraken worden gemaakt over
onderwijs, onderzoeks- en/of innovatieactiviteiten en- doelen.
Afhankelijk van de wensen en voorkeuren binnen de desbetreffende
AWP en LIPs kunnen deze afspraken dus één of meerdere
deelgebieden van de academisering betreffen.
- De ontwikkelingsfase van een AWP: Daar waar al veel bestaande
contacten zijn en senioren en junioren ‘rondlopen’ kunnen
ambitieuzere doelstellingen worden afgesproken dan bij een AWP
die nog helemaal opgestart moet worden.
- Bestaande afspraken m.b.t. onderwijs: onderwijsambities voor
AWP’n die buiten de eigen OOR van het UMC moeten daarop
afgestemd worden
Definitie academische werkplaats:
- een structurele samenwerkingvorm tussen tenminste één UWVvestiging/kantoor op regioniveau en één universitaire afdeling
waarin
o gegenereerde kennis vertaald wordt in voor de praktijk
bruikbare producten, diensten en voorzieningen voor de
verzekeringsgeneeskunde.
o voor de praktijk relevante problemen vertaald worden naar
wetenschappelijke vraagstellingen.
Doel van de academische werkplaats:
- het structureel versterken en verankeren van een kennisinfrastructuur
voor vraaggestuurde onderzoeksactiviteiten, onderwijs en innovatie
op het gebied van de verzekeringsgeneeskunde via de inrichting van
academische werkplaatsen.
Voorwaarde:
- een gelijkwaardige relatie en een tweerichtingsverkeer tussen UWVvestiging/kantoor en universitaire afdeling in het vervolg te noemen:
de samenwerkingspartners.
Bovengenoemde doelstelling wordt gesplitst in een vijftal
subdoelstellingen (ontleend aan en aangepast naar ZonMw
subdoelstellingen AW Public Health):
1. Versterken en verankeren van de (kennis)infrastructuur in een
gelijkwaardige relatie tussen praktijk en wetenschap.
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2. Bijdragen aan de opleiding van (aanstaande) onderzoekers, werkzaam in
de UWV praktijk.
3. Bevorderen van kwalitatief hoogstaand wetenschappelijk onderzoek dat
tegelijkertijd relevant is voor de praktijk.
4. Borging van kennistransfer en implementatie van onderzoeksresultaten.
5. Verbetering van het ‘evidence based’ handelen bij het UWV.
Doelstellingen en criteria voor iedere AWP afzonderlijk
Doelstelling 1 (algemeen):
De samenwerkingspartners van de AWP dienen samen een plan op te stellen
voor de komende 4 jaar, waaruit de districtmanagers voor de jaarplannen
kunnen putten.
Concrete criteria:
1. De samenwerkingspartners van de AWP dienen periodiek een structureel
overleg over academiseringszaken te hebben.
2. In de AWP moet bij alle va-en bekend zijn waar zij terecht kunnen met
wetenschappelijke vragen (laagdrempelige contactpersoon).
3. In iedere AWP dient periodiek een overleg te zijn met een of meerdere
belangrijke stakeholders (bv curatieve sector onderzoeksinstituten) in de
regio: profilering van de AWP binnen de regio.
4. Op alle drie de takken (innovatie, onderzoek en onderwijs) van de
academisering moet minimaal 1 activiteit per jaar zichtbaar zijn binnen
de AWP: deze drie takken dienen dan ook steeds weer op de agenda van
het overleg genoemd in punt 1 aan de orde te komen.
Doelstelling 2 Verbeteren van de kwaliteit van onderwijs
Operationalisatie: Bijdrage aan onderwijs voor basiscurriculum/coassistenten-onderwijs en (na)scholing van verzekeringsartsen in iedere
academische werkplaats
Evaluatiecriterium
- Bijdrage aan tenminste 1 coassistentschap per jaar in iedere AWP
- Organisatie of bijdrage aan tenminste 1 (na)scholing voor
verzekeringsartsen per jaar in iedere AWP
Doelstellingen en criteria voor alle AWP-en gezamenlijk
Doelstelling 1: Ontwikkelen van een (kennis)infrastructuur
Evaluatiecriterium:
Aantal ingerichte academische werkplaatsen die na afloop van de 2e fase
van het programma zijn ingericht en worden gecontinueerd.
Operationalisering:
Is door de samenwerkende partners geld/ faciliteiten beschikbaar gesteld of
geworven voor de voorzetting van de academische werkplaatsen na 4 jaar?
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Ambitie:
- Na afloop van het programma worden per universitair centrum
tenminste 2 academische werkplaatsen in tenminste 2 regio’s (dus in
totaal 6 AWP-en in 6 regio’s) ontwikkeld door de samenwerkende
partners, waarbij er een structureel overleg tussen het UWV kantoor
en de universiteit is opgericht, waarin overleg op alle lagen
plaatsvindt
Doelstelling 2: Investeren in de opleiding van (aanstaande) onderzoekers,
werkzaam in de
UWV praktijk in de academische werkplaatsen
Evaluatiecriterium:
Bijdrage aan tenminste 6 promotieonderzoeken & 6 andere onderzoeken in
het veld van de Verzekeringsgeneeskunde
Doelstelling 3: Bevorderen van kwalitatief hoogstaand wetenschappelijk
onderzoek in de academische werkplaatsen dat tegelijkertijd relevant is voor
de praktijk
Evaluatiecriterium:
Wetenschappelijke kwaliteit van onderzoek op het gebied van de
Verzekeringsgeneeskunde in de academische werkplaatsen
Operationalisering:
- Bijdrage aan 24 publicaties in wetenschappelijke tijdschriften,
proefschriften,
vaktijdschriften (vanaf 2012 gedurende 5 jaar)
- Bijdrage aan 6 gezamenlijk ontwikkelde producten,
wetenschappelijk onderbouwd en bruikbaar voor de praktijk?
(richtlijnen, protocollen, modellen/ onderzoeksinstrumenten,
interventies, bijdrage aan onderwijsontwikkeling, bij-/nascholingen)
(vanaf 2012 gedurende 5 jaar)
Doelstelling 4: Borging van kennistransfer en implementatie van
onderzoeksresultaten
Bijbehorend evaluatiecriterium:
Aantoonbare implementatie van onderzoeksresultaten binnen de
academische werkplaatsen en daarbuiten
Operationalisering:
- Wetenschappelijke kennis ontwikkeld in de academische
werkplaatsen, wordt gestructureerd overgedragen binnen deze en
naar overige academische werkplaatsen, universitaire afdelingen en
eventuele andere relevante doel-/ beroepsgroepen (en beschrijving
van de wijze waarop)
- Wetenschappelijk onderbouwde en voor de praktijk zinvolle
producten, ontwikkeld in de academische werkplaatsen, uitgezet en
gebruikt door de overige academische werkplaatsen, universitaire
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afdelingen en eventuele andere relevante doel-/ beroepsgroepen? (en
beschrijving van de wijze waarop)
Doelstelling 5: Verbetering van het ‘evidence based’ handelen bij UWVvestigingen in de academische werkplaatsen
Bijbehorend evaluatiecriterium: Doorstroming en vertaling van
onderzoeksresultaten naar UWV-vestigingen en operationalisering van
praktijkvragen naar probleemstellingen voor onderzoek
Operationalisering:
- Tenminste 9 problemen/ thema’s gesignaleerd in de praktijk, hebben
uiteindelijk geleid tot wetenschappelijke onderzoeksvragen, projecten en –resultaten(vanaf 2012 gedurende 5 jaar)
- Tenminste 3 wetenschappelijke onderzoeksprojecten en -resultaten
hebben geleid tot implementatie en verbetering van het evidence
based handelen (vanaf 2012 gedurende 5 jaar)
- Inrichten toegang/faciliteiten voor verzekeringsartsen tot literatuur
(o.a. door database, opgeleide professional op kantoor en/of
helpdesk)

Werkgroep AWP:
Haije Wind, Sandra Brouwer, Herman Kroneman, Diederike Holtkamp en Han Anema, versie 1-12-2011 def

