
 
 
 
Profiel bestuurslid AKC doelgroep cliënten/patiënten/werkende mensen met een arbeidshandicap 
 
Inleiding 
 
Voor het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum (AKC) zijn wij op zoek naar een bestuurslid, die 
werkzaam is voor of affiniteit heeft met de doelgroep cliënten/patiënten/werkende mensen met een 
arbeidshandicap.  
 
In het arbeidsdeskundige vak staat belasting en (toekomstige) belastbaarheid van mensen centraal. 
Waar sprake is van een verstoring van mens, werk en inkomen beoordeelt, herstelt en voorkomen 
arbeidsdeskundigen de disbalans. De kennis die het AKC verzamelt, ontwikkelt en verspreidt geeft 
een antwoord op kennisvragen van arbeidsdeskundigen, opdrachtgevers en 
cliënten/patiënten/werkende mensen met een arbeidshandicap. Die kennis dient tot een verbeterde 
participatie van de (potentiële) beroepsbevolking.  
 
Het AKC heeft als doel de kennisinfrastructuur voor arbeidsdeskundigen en andere betrokkenen uit 
te bouwen en te onderhouden. Het AKC zorgt er voor dat deze kennisinfrastructuur bijdraagt aan de 
verdere professionalisering van het vak van de arbeidsdeskundige. Het AKC entameert voor die 
kennisontwikkeling onderzoek en heeft hiervoor een eigen onderzoeksprogramma opgezet onder de 
naam “Professionalisering Arbeidsdeskundig Handelen”. 
 
Bestuur 

De stichting AKC heeft een bestuur. Het bestuur stelt de kennisagenda vast, op voorstel van de  
programmaraad waar wetenschappers en arbeidsdeskundigen ook een jaarlijks 
onderzoeksprogramma ontwikkelen. De kennisagenda is een overzicht van de belangrijkste 
onderwerpen binnen het arbeidsdeskundig handelen die relevant zijn de komende jaren. Ook geeft 
de agenda aan welke kennis beschikbaar is met betrekking tot deze onderwerpen en wat de 
belangrijkste kennisvragen voor de komende jaren zijn. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de 
kennisagenda, het onderzoeksprogramma, de keuze van de onderzoeksinstituten en de 
budgettering. De uitvoering van het AKC geschiedt door een programmadirecteur en een 
secretariaat. De programma directeur is ambtelijk secretaris voor het bestuur.  

Wij zijn op zoek naar een bestuurslid met het volgende profiel.  

Profiel  

• Werkzaam voor of affiniteit met de doelgroep cliënten, patiënten en of werkenden met een 
arbeidshandicap 

• Affiniteit met onderzoek en/of kenniscentra 

• Affiniteit met het arbeidsdeskundig speelveld of het arbeidsdeskundig vak 

• In staat zijn externe ontwikkelingen te zien en strategische uitgangspunten te beoordelen en 
bij te stellen en te vertalen naar AKC en vice versa 

• Bestuurlijke ervaring 

• Breed netwerk binnen maatschappelijk speelveld en/of onderzoekswereld 
 
Wij bieden een gepast honorarium. Voor informatie kunt u terecht bij de directeur van het AKC  
drs. T. Hulsman (hulsman@arbeidsdeskundigen.nl of 06-53317675). Uw motivatie en cv zien wij bij 
interesse graag tegemoet voor 16 mei a.s. 

mailto:hulsman@arbeidsdeskundigen.nl%20of%2006-53317675

