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Onderwerp: deskundigheidsbevordering professionals in domein arbeid en gezondheid 
 
 
Geachte heer Koolmees, 
 
Als arbeidsdeskundigen, bedrijfsartsen en verzekeringsartsen gezamenlijk drijft ons de participatie 
van eenieder die kan werken. Niemand hoeft langs de zijlijn te staan door een chronische ziekte. Met 
goede advisering en toetsing kunnen wij tezamen echt werk maken van participatie. Wij kunnen nog 
meer stappen zetten in preventie, het voorkomen van uitval en duurzaam passend werk voor 
eenieder. Maar dat kunnen wij als professionals niet alleen. Daarvoor is ook wetgeving, handhaving 
en facilitering nodig.   
 
De uitvoering van de nieuwe loondoorbetalingsmaatregelen kan alleen slagen als deze goed landen 
in de praktijk van professionals en daar vertaald worden naar de door allen gewenste resultaten. Om 
nieuwe maatregelen vorm te geven is kennis uit de uitvoeringspraktijk belangrijk om mee te nemen. 
Wij dagen uw Ministerie en de andere stakeholders in ons domein uit om te komen tot een duidelijke 
erkenning en gebruik van deze kennis en kunde van professionals als basis voor goede begeleiding en 
beoordeling van mensen die door ziekte arbeidsongeschikt worden.   
 
De Minister heeft 10 miljoen beschikbaar gesteld voor kwaliteitsintensivering en verbetering van 
samenwerking tussen verzekeringsartsen, bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen. Daarvoor is een 
goede, duurzame kennisinfrastructuur noodzakelijk waarbij wij kennis en kunde structureel kunnen 
ontwikkelen en onderhouden. Op elk professioneel domein separaat waar nodig, maar samen waar 
mogelijk. Dat kan niet overgelaten worden aan de markt. Structurele financiering is daarvoor nodig. 
Maar eerst en vooral ook dat de ontwikkeling van kennisproducten door en samen met de 
professionals plaatsvindt.   
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Enkele niet limitatieve uitgangspunten voor het maken van gezamenlijke kennisproducten zijn de 
volgende: 
 

• Goed professioneel handelen wordt beschreven in richtlijnen, waarbij wetenschappelijke 
kennis, samen met expertise van de professionals en normen en waarden van cliënten 
gecondenseerd wordt. Deze richtlijnen moeten allereerst geïmplementeerd worden maar 
ook regelmatig worden geactualiseerd. 

• Bij het ontwikkelen en actualiseren van richtlijnen dient het effect van goede samenwerking 
een integraal onderdeel te zijn. Samenwerking is geen doel op zich. Het dient een betere 
uitkomst van (gezamenlijk) professioneel handelen, en dient daarop geëvalueerd te worden  

• Bedrijfsarts, verzekeringsarts en arbeidsdeskundige hebben weliswaar een andere rol en 
functie, maar werken zo veel als nodig met gelijke (wetenschappelijke) kennis en spreken 
gelijke taal. Het bepalen van belastbaarheid, arbeidsmogelijkheden en passend duurzaam 
werk zijn daarbij belangrijke elementen.  

• Wij willen een programma maken om binnen de drie beroepsgroepen te weten wat onze 
gezamenlijke competenties zijn, vast te stellen waar we elkaar kunnen aanvullen en 
versterken en hoe we elkaar goed feedback kunnen geven.  

• Daarnaast hebben wij de ambitie om gezamenlijk gedeelde kennisvragen (uit de 
respectievelijke kennisagenda’s) te beantwoorden in projecten/onderzoeken/implementatie. 

 

We realiseren ons dat bovenstaande slechts een eerste aanzet is tot een gezamenlijke 
deskundigheidsbevordering binnen ons domein. Maar het is wel belangrijk om eerst draagvlak en 
commitment hiervoor te krijgen. In een latere fase kunnen wij dit vervolgens verder samen 
uitwerken, bijvoorbeeld bij de opdracht aan ZONMW en de werkgroepen van SZW. Wij nemen ook 
onze eigen verantwoordelijkheid daarin. 

Met vriendelijke groet, 

M. Klompé                                              J.G.F. Beens   R. Kok 
Voorzitter NVvA                                      voorzitter NVAB    voorzitter NVVG 
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