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TERUGBLIK OP HET EERSTE 

ONLINE MINI-CONGRES 

 

Ben jij bezig met een AWP 

project? 

 

Of heb je een idee daarvoor?  

 

Neem dan contact op met 

jouw AWP-contactpersoon! 

(z.o.z)  

Het eerste online Mini-congres werd op 9 april 2021 ge-
houden met AWP Overijssel en Gelderland Noord (OGN) 
en AWP Noord-Holland Noord (NHN). Hasret Aydemir, 
AIOS binnen AWP OGN, nam hieraan deel. 
 
Bracht het Mini-congres je wat je had verwacht? 
Ja, ik vond het heel nuttig. Het is ook, en misschien juist 
wel, heel nuttig voor mensen die nog geen ervaring heb-
ben met onderzoek. In de uitnodiging zouden zij expliciet 
uitgenodigd mogen worden, zodat zij beter bereikt wor-
den. 
 
Wat is het belangrijkste dat je meeneemt uit het Mini-
congres? 
Waar ik terecht kan als ik onderzoek wil doen en dat er 
mogelijkheden zijn om onderzoek te doen. De laagdrem-
peligheid vond ik heel fijn! 

 

 

 

 

 
Namens AWP OGN nam o.a. AWP-contactpersoon Thijs 
Jeurissen deel.  
 
Wat vond je van het Mini-congres? 
Ik vond het een mooie, laagdrempelige manier om AWP/
KCVG en de artsen uit de uitvoering met elkaar in contact 
te brengen. Hopelijk is dit weer een extra prikkel om de 
afstand tussen wetenschap en “praktijk in de spreekka-
mer” verder te verkleinen. De wil hiertoe heb ik aan beide 
kanten echt geproefd. Ik zie ook dat het niet altijd makke-
lijk is om hier tijd voor in te ruimen. Dan kunnen dit soort 
initiatieven vanuit de AWP helpen. 
 
Wat was verder nog waardevol aan het Mini-congres? 
Ik heb het ook als waardevol ervaren om dit samen met 
een ander district te doen om daar eens in de keuken te 
kijken. Tot slot erg leuk om ook de presentatie van het 
onderzoek “Evaluatie digitale intakevragenlijst bij nieuwe 
ziekmelding” van Ricardo Dokter mee te krijgen. Juist ook 
omdat in dit onderzoek vanuit een wetenschappelijke bril 
naar een heel praktisch onderwerp is gekeken, met resul-
taten waar de praktijk direct van kan profiteren. Ik denk 
dat dit veel artsen aanspreekt. 

Binnen de AWP lopen AWP projecten. Maar wat zijn dat 
precies, AWP projecten? 
Een AWP project is een project op gebied van onderzoek en 
innovatie, waarbij in altijd een UWV-professional van SMZ 
uit het district van de AWP betrokken is. Een AWP project 
speelt in op een onderwerp dat in het district leeft of dat de 
specifieke interesse heeft van de UWV-professional. In een 
AWP project zijn samenwerkingen binnen en buiten UWV 
mogelijk. Denk daarbij aan samenwerking met het KCVG, 
universiteit, Centraal Expertise Centrum UWV, een oplei-
dingsinstituut (NSPOH/SGBO), een GGZ-instelling, een arbo-
dienst, etc. Dit maakt dat AWP projecten zeer divers zijn 
qua thematiek, doel en opbrengst. 
 
Belang van overzicht van AWP projecten 
Een accuraat overzicht van alle AWP projecten bevordert de 
kennisdeling tussen wetenschap en praktijk. De aan de loka-
le AWP verbonden KCVG onderzoeker is in dat geval op de 
hoogte van de lopende AWP projecten. Op deze manier is 
het mogelijk dat de KCVG onderzoeker meedenkt over me-
thode of effectmeting binnen een project. Een overzicht van 
alle AWP projecten zorgt er bovendien voor dat vergelijkba-
re AWP projecten samen kunnen optrekken. Daarnaast 
maakt een overzicht van alle AWP projecten voor AWP’s en 
KCVG inzichtelijk wat er aan ontwikkelingen op de werk-
vloer gaande zijn. De AWP’s (het UWV)  en het KCVG kun-
nen hier vervolgens vanuit onderzoek of beleid op inspelen. 

 

 
 
 



 

‘We waren enthousiast 

geworden om door te gaan met 

wetenschappelijk onderzoek op 

dit onderwerp ’ 

 
 

 

 

HET KLEINSCHALIG PROJECT 

 
 

 

Wat verwacht je dat jouw onderzoek oplevert voor de 
praktijk? 
Dit project draagt zowel bij aan kennisontwikkeling en 
een kwaliteitsverbetering op dit onderwerp binnen 
UWV bij zowel Ziektewet, WIA als Wajong. UWV wil 
zich profileren als hét expertisecentrum voor beoorde-
ling van arbeidsbelastbaarheid. Op het gebied van visu-
ele stoornissen ontbreekt deze expertise (nog). Dit is 
essentieel gezien de verwachte toename van het aantal 
cliënten bij UWV met een visuele stoornis. 
 
Wat wil je nog even kwijt? 
Dit kleinschalig project is een start waarbij we ambitie 
hebben om in een groter project inzicht te verkrijgen in 
factoren die de arbeidsparticipatie en -belastbaarheid 
van visueel beperkten beïnvloeden. Het doel is professi-
onals te ondersteunen bij de beoordeling van arbeids-
belastbaarheid van visueel beperkten en zo hun re-
integratie-kansen te verbeteren.   

 

AWP-CONTACTPERSONEN 

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

een leuk onderzoeksidee? Of wil je iets organiseren? 

Meld het bij jouw AWP-contactpersoon! 

 

 

 

 

 

 

 

AWP Rijnmond: bernadette.linssen@uwv.nl 

AWP NHN: piet.ruige@uwv.nl 

AWP OGN: thijs.jeurissen@uwv.nl 

AWP Limburg/ZON: nina.wijnands@uwv.nl 

AWP Noord: jerry.spanjer@uwv.nl  

AWP DHL: johan.verheijde@uwv.nl  

AWP MOB/ZON: sjef.wijnen@uwv.nl  

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

AWP Groot Amsterdam: henry.borninkhof@uwv.nl 

AWP Flevoland: gerard.nagtegaal@uwv.nl 

AWP WBZ: gerben.hoogsteen@uwv.nl  

In de vorige nieuwsbrief werd 
aandacht geschonken aan het 
kleinschalig project. In deze 
nieuwsbrief een interview met 
verzekeringsarts Richard Dani-
els. Richard is binnen AWP 
Groot Amsterdam gestart met 
een kleinschalig project onder 
begeleiding van KCVG senior 
onderzoeker Jan Hoving. 
 
Hoe hoorde je over de mogelijkheid tot het doen van 
een kleinschalig project? 
Bij het afronden van de opleiding tot verzekeringsarts 
heb ik samen Jan Hoving van het KCVG wetenschappe-
lijk onderzoek gedaan naar cliënten met een visuele 
beperking. Dit onderzoek heeft geleid tot een weten-
schappelijke publicatie in TBV. We waren enthousiast 
geworden om door te gaan met wetenschappelijk on-
derzoek op dit onderwerp. Daarop ben ik gestart met 
een kleinschalig project binnen KCVG. Dit project is een 
samenwerking tussen de afdeling Oogheelkunde 
(VUmc), KCVG en Coronel Instituut (AMC). Hierin word 
ik volledig gesteund door mijn manager en districtsma-
nager. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Welke praktijkvraag wil je beantwoorden met jouw 
onderzoek? 
Op zowel professioneel als privé vlak, ervaar ik uitdagin-
gen die er liggen omtrent werk voor mensen met een 
visuele beperking. Uit mijn eerdere onderzoek blijkt dat 
verzekeringsartsen tijd, kennis en vaardigheden missen 
om de complexiteit van deze problemen op te pakken. 
Verzekeringsartsen hebben behoefte aan meer inzicht 
en instrumenten om de arbeidsbelastbaarheid en re-
integratie mogelijkheden van visueel beperkten vast te 
stellen. 
 
 


