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MOMENTUM VOOR AWP 

 
Heb je interesse in onderzoek?  

Neem dan contact op met jouw 

AWP-contactpersoon of KCVG-

onderzoeker! (z.o.z)  

Op 11 oktober j.l. vond de halfjaarlijkse AWP-dag plaats 
en stond in het teken van het momentum dat er is voor 
de Academische Werkplaats (AWP). 
 
Er is momentum voor de AWP door de Agenda van de 
Toekomst, met het teamgericht werken en de Sociaal Me-
dische Centra (SMCs) die ingericht moeten gaan worden. 
En als je iets verandert omdat je denkt dat de dienstverle-
ning daar beter van wordt, dan moet je dat ook evalue-
ren. De AWP is dé plek om op basis van kennis uit de we-
tenschap voor jouw kantoor/team de dienstverlening te 
optimaliseren en vervolgens te toetsen of je hypothese 
klopt; de onderzoeker van het KCVG (Kenniscentrum Ver-
zekeringsgeneeskunde) die aan de AWP verbonden is kan 
daarbij helpen! 
 
Verschillende sprekers namen de AWP-contactpersonen, 
landelijk adviseurs VA en AD, districtsmanagers, KCVG-
onderzoekers en kennisadviseurs op de AWP-dag mee in 
wat de AWP brengt, zoals: werkplezier, boeien en binden 
van artsen, kennis over actuele vraagstukken en hulp bij 
het inrichten van de SMC. Ronald Broeders, directeur in-
novatie en professionalisering SMZ, gaf de rol van de AWP 
aan bij het inrichten van SMCs middels methodisch inno-
veren en evalueren. De positionering en rol van de AWP in 
relatie tot de SMCs en regionalisatie zal verder worden 
uitgewerkt. Tijdens de AWP-dag voorjaar 2022 bespreken 
we het conceptplan. Daarnaast zal in de ‘ronde langs de 
AWPs’ de focus liggen op de resultaten die de AWPs voor 
de dienstverlening hebben opgeleverd. 

 

 

 

 

 

 

 
Wist je dat…. 
- Je als verzekeringsarts 1 jaar voor 2 d/w onderzoek 
   kan doen onder begeleiding van KCVG? Check het hier! 
- Het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum (AKC) aan het 
   verkennen is of zij dit ook mogelijk kunnen maken voor 
   arbeidsdeskundigen? 

AIOS Nadia Baart heeft de Talma 
Penning 2021 gewonnen voor het 
onderzoek dat ze onder begeleiding 
van KCVG-onderzoekers Birgit Don-
ker-Cools en Jan Hoving heeft ge-
daan. We vroegen haar om haar re-
actie. 

Gefeliciteerd met de mooie prijs! 
Hoe vind je het dat je de Talma Pen-
ning hebt gewonnen? 
Ik ben uiteraard zeer vereerd dat ik  
de Talma Penning heb gewonnen! Ik heb het onderzoek 
gedaan in het kader van de opleiding en stond er geduren-
de het project niet bij stil dat deze prijs bestond. Ik was 
daarom blij verrast toen ik hoorde dat de NSPOH mijn arti-
kel wilde voordragen voor de Talma Penning.       

Waar gaat je onderzoek over? 
Het onderzoek gaat over de ervaringen van artsen bij UWV 
met de telefonische beoordelingsgesprekken tijdens de 
COVID-19 pandemie.  

Hoe vind je het om onderzoek te doen? 
Ik dacht altijd dat onderzoek doen niets voor mij was. Dank-
zij dit project ben ik een positieve ervaring rijker en is mijn 
interesse gewekt om in de toekomst meer onderzoek te 
gaan doen. 

Wat wil je nog even kwijt? 
Dat ik heel dankbaar ben voor de begeleiding die ik van 
Birgit Donker en Jan Hoving van het KCVG heb gekregen.  

https://www.kcvg.nl/nl/onderzoeken/onderzoeksprojecten/kleinschalige-projecten/


‘Het is goed om met andere 

contactpersonen te spreken, 

waar zij mee bezig zijn in de 

regio’ 

 
 

 

 

TERUGBLIK WERKCONFERENTIE 

 
 

 

Ook is het weer fijn iedereen die betrokken is bij KCVG te 
zien en te spreken, onder andere over de onderzoeken 
die lopen. Al die informatie neem ik mee terug naar onze 
AWP. 
 
Aan het eind van de dag hebben we ook nog dansles 
gehad van Natasha Tolkacheva, kennisadviseur bij CEC. 
De banden die er al zijn, zijn mede door het dansen, ver-
stevigd. 
 

 

AWP INFO 

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

graag begeleiding bij je scriptieonderzoek? Of wil je iets 

organiseren? Meld het bij jouw AWP-contactpersoon of 

KCVG-onderzoeker! 

 

 

 

 

 

 

 

 

AWP-contactpersonen: 

AWP Rijnmond: bernadette.linssen@uwv.nl 

AWP NHN: piet.ruige@uwv.nl 

AWP OGN: thijs.jeurissen@uwv.nl 

AWP ZON: nina.wijnands@uwv.nl 

AWP Noord: jerry.spanjer@uwv.nl  

AWP DHL: johan.verheijde@uwv.nl  

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

AWP GA: henry.borninkhof@uwv.nl 

AWP Flevoland: gerard.nagtegaal@uwv.nl 

AWP WBZ: gerben.hoogsteen@uwv.nl 

 

KCVG-onderzoekers: 

AWP Rijnmond, AWP NHN, AWP OGN: 

b.h.cools@amsterdamumc.nl 

AWP UFL: m.huysmans@amsterdamumc.nl 

AWP WBZ: t.juurlink@amsterdamumc.nl 

AWP GMZ: selwin.audhoe@uwv.nl 

AWP Noord: f.i.abma@umcg.nl 

AWP ZON, AWP GA, AWP DHL: clare.luymes@uwv.nl 

Door Gerard Nagtegaal, adviseur verzekeringsarts UFL 
 
Op maandag 20 september heb ik als AWP-

contactpersoon een dag van de KCVG Werkconferentie 

bijgewoond. De titel van de conferentie was “wat ver-

andert er voor de verzekeringsarts met betrekking tot 

zijn/haar rol en het landschap waarin zij/hij zich in be-

vindt”. 

Clare Luymes, coördinator van de AWPs, heeft mij ge-

vraagd om een impressie te geven van de dag en wat ik 

zou meenemen naar kantoor. 

 

De vraag, wat neem ik mee, is lastig onder woorden te 

brengen. Na de presentaties van de sprekers, Rob Kok, 

voorzitter van NVVG en Ronald Broeders, directeur in-

novatie, heb ik het gevoel, dat wij (SMZ-UWV) een on-

oplosbaar probleem hebben ten aanzien van de hoe-

veelheid beoordelingen die we moeten gaan doen. 

De sprekers hebben zich beiden gericht op de enorme 

uitdaging waarvoor UWV staat. Rob geeft aan dat de 

verzekeringsarts de regierol moet oppakken, er goed 

contact dient te zijn met de curatieve sector en dat de 

artsen dienen te werken met taakdelegatie. Het fysiek 

spreekuur blijft in zijn ogen de gouden standaard.  

 

 

 

 

 

 

 

 

De NVVG is in gesprek met het ministerie. Over alles 

kan gesproken worden, echter (vooralsnog) niet over 

wetswijzigingen. Ronald geeft aan dat we met SMC 

effectiever kunnen werken. Echter hij geeft ook aan dat 

zonder stelselwijziging achterstanden zullen blijven be-

staan. Daarnaast zijn er vanuit de SER voorstellen, zoals 

arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen voor zelfstandi-

gen, die nog meer om VA-capaciteit vragen. 

Mijn impressie. De dag is op een heel ontspannen wijze 

verlopen. Om iedereen weer fysiek te zien in plaats van-

achter de laptop is uitermate fijn. Het is goed om met 

de andere contactpersonen te spreken, waar zij mee 

bezig zijn in hun regio.  

Muntendam Symposium!

Schrijf je hier in  

Volg KCVG op LinkedIn en je kent 

de recentste onderzoeksresultaten! 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefkZBBiKA6SdBpGZ_gMQ0obhLckcFlvGHipj7XRZ_8i5J85g/viewform
http://www.linkedin.com

