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Op 20 en 21 september 2021 is de 15e Werkconferentie van het KCVG gehouden.  

Het was bijzonder en prettig om elkaar voor het eerst sinds een lange periode weer “live” te zien en 
te spreken. Het centrale thema was “De nieuwe rol van de verzekeringsarts in het veranderende 
landschap van arbeid en gezondheid” en wat dit betekent voor het onderzoek binnen KCVG? Enkele 
interessante sprekers van binnen en buiten UWV lichtten hun visie toe. 

Sprekers 

Rob Kok, voorzitter NVVG (Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde), sprak over de 
veranderende rol van de verzekeringsarts en verwees onder andere naar het recent vernieuwde 
Professioneel Statuut voor de verzekeringsarts waarin de verantwoordelijkheden en autonomie van 
de verzekeringsarts beschreven staan. Aansluitend sprak Ronald Broeders, directeur Innovatie en 
Professionalisering van UWV SMZ over het veranderende landschap van de verzekeringsarts. Hierin 
vertelde hij onder andere over de ontwikkeling van de Sociaal Medisch Centra (SMC). Op dag twee 
kwam Willem van Mechelen als voorzitter van het overleg tussen UWV, NVVG en VWZ aan het woord 
om de aanwezigen mee te nemen in de gevolgen van de mismatch tussen vraag en aanbod in sociaal 
medische beoordelingen. 

Lopende projecten  

Tevens werd op de tweede dag een samenvatting gegeven van lopende projecten door enkele 
onderzoekers van het KCVG zelf. Hierin kwamen de BAVA  pilot, het project sociale 
zekerheidsvaardigheden en het BAR (Beschrijving Arbeidsbelastbaarheid en  
Re-integratiemogelijkheden) project aan bod. 

Workshops 

Zowel op dag 1 als op dag 2 zijn de aanwezigen in groepen uiteen gegaan om thema’s te bedenken 
voor toekomstige onderzoeksvragen. Een aantal voorbeelden van vragen die hieruit naar voren 
kwam, zijn de rolverandering verzekeringsarts, werkplezier, stelselwijziging, netwerkgeneeskunde, 
maatwerk voor de cliënt en digitalisering. Aan de hand van de thema’s die tijdens de eerste dag zijn 
opgesteld, is op de tweede dag in groepen nagedacht over de relevantie van deze thema’s voor het 
KCVG.  


