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Leidraad arbeidsdeskundige rapportage
Kernwerkgroep met arbeidsdeskundigen uit verschillende domeinen
Meeleesgroep met arbeidsdeskundigen en verschillende stakeholders
Shirley Oomens, lector arbeidsdeskundigheid, is nauw betrokken bij dit project

Inleiding
De arbeidsdeskundige rapportage is een van de onderwerpen binnen het onderzoeksprogramma Professionalisering Arbeidsdeskundig Handelen 2020 - 2024. Doel
van dit project is om mede vanuit de beroepsnorm te komen tot een Leidraad Arbeidsdeskundige rapportage en een antwoord te geven op de vraag waar een goed
arbeidsdeskundig rapport aan voldoet ten aanzien van vorm, inhoud, opbouw en
communicatiestijl.
De breed gedragen Leidraad moet heldere indicatoren bevatten voor de kwaliteit van
de beeldvorming, de oordeelvorming en de besluitvorming/advisering en het gebruik van (wetenschappelijke en juridische) kennisbronnen en instrumenten daarbij.
Het doel is deze leidraad ook te vertalen in een preferent format voor alle arbeidsdeskundigen. Tot slot levert het project een onderbouwd advies op hoe de Leidraad
en bijbehorende format(s) te implementeren.

Methode
De Leidraad wordt zo veel mogelijk ontwikkeld vanuit de bestaande arbeidsdeskundige praktijk en de bestaande arbeidsdeskundige (kennis)producten zoals de
NVvA-Leidraden. Om te borgen dat wat we ontwikkelen
ook aansluit bij waar arbeidsdeskundigen behoefte aan
hebben, starten we met een uitgebreide enquête over
dit onderwerp. Deze inzichten vullen we aan vanuit wetenschappelijk, juridisch en technologisch perspectief,
maar we gaan ook te rade bij andere professies.
De aanpak betreft een ontwikkeltraject, waarbij de
arbeidsdeskundige gebruiker uit de verschillende disciplines en domeinen steeds nadrukkelijk betrokken is.
Deel van het ontwikkeltraject is om onder andere via
de platforms van de NVvA concepten te toetsen.

Resultaten
WAT KUNNEN ARBEIDSDESKUNDIGEN HIERMEE?
■

■

Er is voor alle arbeidsdeskundigen een eenduidig brondocument
beschikbaar, waarin staat hoe zij op transparante wijze inzicht kunnen en moeten geven over hun methoden van onderzoek en de con
clusies van hun onderzoek. Die is er nu niet. Zo’n leidraad geeft concrete handvatten voor een kwalitatief goed arbeidskundig onderzoek
en een duidelijke vastlegging hiervan.
 et project levert ook een nader aantal te bepalen formats op, waarH
mee alle disciplines binnen de beroepsgroep de meest voorkomende
werkzaamheden kunnen vastleggen.

■

■

■

Een leidraad helpt de opleiders en praktijkbegeleiders om nieuwe
arbeidsdeskundigen op te leiden in hun schriftelijke vaardigheden.
 apportages van arbeidsdeskundigen zijn bij gebruik van eenzelfde
R
(basis)format herkenbaar voor opdrachtgevers en klanten. Dit draagt
bij aan een professionele uitstraling van alle arbeidsdeskundigen.
Eenzelfde (basis)format werkt efficiënter in de beroepsketen van
arbeidsdeskundigen.

Conclusies
De kernwerkgroep is begin oktober 2020 gestart. Een eerste concept van de Leidraad wordt verwacht in het voorjaar van 2021. Het implementatieadvies wordt verwacht in het najaar van 2021.

