Arbeidsdeskundig Kennis Centrum

Stand van zaken
AKC Kennisagenda 2021 -2024
Hieronder een beknopt overzicht van AKC Kennisagenda. Welke projecten lopen er en wat is de stand van zaken?

Vervolg lopende onderzoeken 2021

*Duurzaam werk(t) wordt in juni gepubliceerd
* 4e artikel promotie Kor Brongers is gepubliceerd
* Samen Beslissen is gestart
* 3 onderzoeken AKC-subsidieoproep van start gegaan:
1. Ageism
2. Arbeidsdeskundig & de inclusieve arbeidsmarkt
3. E-learning Betrekken van naasten
* Impactstudie vroegtijdige inzet AD loopt

Herziening leidraad jobcoaching en werkvoorziening (lopend op verzoek van NVvA)			

* Leidraad jobcoaching wordt voor de zomer opgeleverd
* Leidraad werkvoorziening wordt herzien
* Leidraad arbeidsdeskundige rapportage (eind ’22)

Vernieuwde leidraad participatie (op verzoek van NVvA) ->
multidisciplinaire richtlijnontwikkeling Re-integratie

Project is 1 februari van start gegaan. AKC is vertegenwoordigd in de projectgroep.

ZonMw
Verbetering Kwaliteit Poortwachterproces – 1e spoor

*Passend werk kennisbank – AKC is medeaanvrager gericht op borging kennisbank, verbinding naar arbeidsdeskundige
*Stepped care participatieve aanpak gericht op werkhervatting van mensen
met psychische klachten is gestart.
*www.mijnreintegratie.nl: ontwikkeling van een platform ter bevordering van
de eigen regie van de werknemer is gestart.

ZonMw Verbetering Kwaliteit Poortwachterproces 2e spoor

AKC is aangesloten bij drie projectideeën die zijn ingediend door de HAN, Tilburg University en UMCG. Alle drie de projectideeën mogen uitgewerkt worden
in een projectplan voor 7 juli.

ZonMw Vakkundig aan het Werk 2

AKC is aangesloten bij twee projectideeën die 7 juni worden ingediend:
* Jobcoaching met SAM, SBCM, Zinziz
* Inclusieve Technologie met TNO, KIT
Eventuele start van de onderzoeken in 2023.

Verkenning onderzoek met Impact Centre Erasmus en Acture gericht op de inzet van arbeidsdeskundigen in letselschade onderzoek

Uitwerking onderzoeksidee en opzet voor de zomer, daarna bredere consultatie.

AKC Jaarverslag online!
Het AKC heeft het jaarverslag over 2021 gepubliceerd. Een jaar waarin, ondanks
wisselende coronamaatregelen, heel wat werk is verzet. Het jaarverslag geeft een
overzicht van de bereikte resultaten en een blik op de toekomst. Ook nieuwsgierig
waar het AKC zich in 2021 voor heeft ingezet? Kijk dan snel op https://www.
arbeidsdeskundigen.nl/akc
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