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Welke rol
neem jij
als AD?
Van harte welkom bij ons
najaarscongres 2020!
Een inspirerend evenement in een
bijzonder jaar voor ons allemaal.
Tijdens de organisatie van het
congres bleek dat een fysieke
bijeenkomst in november wellicht niet
mogelijk zou zijn, daarom kozen we
voor een volledig digitaal evenement.
Een evenement zoals we dat nog
nooit eerder organiseerden. Die
uitdaging wilden we graag oppakken.
We realiseren ons dat elkaar live
ontmoeten op een locatie, digitaal
niet te evenaren is. Als alternatief
bieden we jou als kijker dit pakket
aan, waarbij we wensen dat je je
verbonden voelt met alle collegaarbeidsdeskundigen.
Een hele dag ‘Arbeidsdeskundige
TV’ met een gevarieerd programma,
waarbij je de (digitale) gelegenheid
hebt om opmerkingen te maken en
vragen te stellen. In de ochtend en
vroege middag ligt het accent op de
ontwikkelingen in ons vak.

Wij hebben wetenschappers,
onderzoekers en marktpartijen
gevraagd om presentaties te geven
over de lopende onderzoeken, laatste
stand van de wetenschap en handige
tools voor de arbeidsdeskundige.
Later in de middag volgt een
lezing door Remco Claassen over
persoonlijk leiderschap, effectiviteit
en communicatie. Met Remco
Claassen ben je verzekerd van een
sessie vol inspiratie, rake tips en
humor. We sluiten de dag af met
‘De AD draait Door’. Een interactieve
sessie waarbij de host, samen met
een tafelheer, in gesprek gaat met
een aantal gasten.
Kortom, een niet te missen
programma, anders dan anders,
passend bij de uitdagingen van deze
tijd. Alvast bedankt voor je (digitale)
aanwezigheid bij AD TV op
10 november 2020.
Het bestuur van de NVvA en het
AKC wensen je veel plezier met het
uitpakken van dit pakket en een
prettige, leerzame dag.
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Malou
van Hintum
Wat een pech dat er geen live
congres mogelijk is en wat een geluk
dat de NVvA en het AKC van de nood
een deugd hebben gemaakt. Want
voor u ligt een mooi en gevarieerd
online programma waar ik u doorheen ga loodsen.
Mijn naam is Malou van Hintum, ik
ben opgeleid als politicoloog, werk
als dagvoorzitter en wetenschapsjournalist en heb me gespecialiseerd
in psyche & gezondheid. U als arbeidsdeskundige weet als geen ander
dat beleid – van politici, van werkgevers – en gezondheid nauw aan
elkaar gerelateerd zijn.
Mensen met kanker die hun baan
verliezen terwijl dat best anders
had gekund. Mensen die hun werk
zouden kunnen behouden als die
aangepaste werkplek nou maar werd
geregeld. Werknemers die door
werkstress en prestatiedruk overspannen raken of een burn-out oplopen.
En momenteel zitten we natuurlijk

middenin de coronacrisis, die grote
groepen werknemers én werkgevers
hard treft.
Bij al deze hindernissen en problemen heeft u als arbeidsdeskundige
een grote toegevoegde waarde. Uw
advisering en begeleiding kan het
verschil maken tussen een leven
waarin iemand zich nuttig, gewaardeerd en gezien voelt en een leven
waarin hij (of zij) maatschappelijk op
een zijspoor belandt – met alle fysieke
en mentale consequenties van dien.
Natuurlijk kunt u geen wonderen
verrichten. Maar met een open houding en een luisterend oor, kennis die
up to date is en ervaring die met de
dag groeit, kunt u het verschil maken.
Ik hoop en verwacht dat AD TV daaraan zal bijdragen en wens u veel
plezier, verdieping en inspiratie toe!
Malou van Hintum
dagvoorzitter & wetenschapsjournalist
gespecialiseerd in psyche & gezondheid
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ADTV
Welkom en opening
Malou van Hintum, host
Bert van Swam,voorzitter NVvA
Hans Spigt, voorzitter AKC

10.00
10:30

Samen beslissen binnen
het sociaal domein:
Wat, waarom en hoe?
Samen beslissen komt uit de
gezondheidszorg waar patiënt
en arts samen een behandelplan
vormgeven vanuit ieders
expertise, ervaring en voorkeuren.
In het sociaal domein hebben
we gekeken of samen beslissen
een meerwaarde heeft. Na
literatuuronderzoek en interviews
met re-integratie professionals
en cliënten is het antwoord ‘ja’,
maar onder voorwaarden.
Marloes Vooijs,
onderzoeker TNO
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09.50
10.00

10.30
11.00

AD Assist: digitale
assistent voor de
arbeidsdeskundige
Na 2 jaar voorwerk
door een werkgroep van
arbeidsdeskundigen, wordt
AD Assist voor het eerst
gepresenteerd. Gebaseerd
op de unieke functie- en
takendatabase van LDC heeft
AD Assist de ambitie een
onmisbare assistent te worden
voor elke arbeidsdeskundige.
Maurice Vermunt geeft
een inkijkje in de wereld
van artificiële intelligentie
en machinelearning. En hij
laat je kennismaken met
AD Assist: van en voor
arbeidsdeskundigen.
Maurice Vermunt,
directeur/eigenaar LDC

11.00
11.30

11:30
12:00

De AD als adviseur
van de werkgever
Arbeid is continue aan
verandering onderhevig
omdat de werkcontext en
werknemers veranderen. Soms
gaan de ontwikkelingen erg
snel met grote gevolgen voor
het bezettings- en inzetbaarheidsvraagstuk van personeel.
Denk daarbij aan de gevolgen
van Covid-19. De zorg van ‘de
werkgever’ was al groot gezien
de verantwoordelijkheid m.b.t.
de Wet Verbetering Poortwachter, deze wordt echter
groter. Door de WRR (2020)
wordt een grote rol gelegd
bij werkgevers t.a.v. het bevorderen van kwalitatief goed
werk in een leerrijke werk
omgeving. Welke adviseursrol
kan de AD daarin spelen?
Gemma van Ruitenbeek, Onder
zoeker Universiteit Maastricht/
Managing Director CIAO
Welke kansen zien arbeids
deskundigen voor vroegtijdige
inzet in het verzuimproces?
Arbeidsdeskundigen herkennen veel situaties in het
ziekteverzuimproces waarin
vroegtijdig arbeidsdeskundig
handelen van toegevoegde
waarde is. Welke aanpakken
kunnen arbeidsdeskundigen
inzetten? Wat betekent dit
voor de rol van de arbeids
deskundige? Impact Centre
Erasmus presenteert in welke
situaties vroegtijdig arbeids
deskundig handelen waardevol
is, welke aanpakken ingezet
worden en welke effecten
verwacht worden.
Manon van Asselt,
Social Impact Researcher bij
Impact Centre Erasmus

12:00
12:30

Lunchpauze &
Posterpresentaties*

12.30
13.00

Uniforme
Loonwaardebepaling
Vanaf 1 juli 2021 wordt de
loonwaarde uniform bepaald.
Wat zijn de veranderingen
geweest de afgelopen jaren en
wat betekent dit voor training,
examinering en uitvoering
van loonwaardebepalingen?
We nemen u graag mee in
de ontwikkelingen rondom
uniformering van de methode
en professionalisering van
de uitvoering die gaat
plaatsvinden.
Vincent Braun,
Programmamanager AKC
en Laura Veenman,
Consultant/trainer bij
CompetenSYS

13.00
13.30

13.30
14.00

Het integratief gedragsmodel
als structuur voor re-integratie
(beoordeling)
Het integratief gedragsmodel
(Fishbein & Ajzen, 2010; Blonk,
2018) is een model dat twee
cruciale aspecten van re-integratie, ‘willen’ en ‘kunnen’, met
elkaar verbindt. Dat geldt zowel
voor het individu met afstand
tot de arbeidsmarkt als voor
werkgevers die inclusief ondernemen. Deze presentatie
gaat in op hoe dit model kan
worden gebruikt om maatwerk
in re-integratie te onderbouwen
en effecten zichtbaar te maken
(Boermans & Blonk, 2020).
Roland Blonk, hoogleraar
Arbeidsdeskundigheid en
Inclusieve Innovatie van
Arbeid, Tilburg Universiteit

14.00
14.30

Ontwikkeling van een
gezamenlijke taal binnen het
IZP (BAR)
Onderzoekers van Amsterdam
UMC werken samen met de
drie betrokken beroepsgroepen
(BA,VD & AD) en UWV aan een
gedeeld en gedragen begrippen- en referentiekader voor
de beschrijving van belastbaarheid en re-integratiemogelijkheden van werknemers. Directe
aanleiding is de wetswijziging
in 2021 in het kader van de
Wet Verbetering Poortwachter.
Het BAR project werkt aan
de ontwikkeling van een instrument voor de beschrijving
van de belastbaarheid en de
re-integratiemogelijkheden en
een daaraan gekoppelde multidisciplinaire leidraad.
Frederieke Schaafsma,
bijzonder hoogleraar arbeids- en
bedrijfsgeneeskunde, Projectleider BAR, Amsterdam UMC

14.30
14.45

Pauze & Posterpresentaties*

Integrale participatiegerichte
dienstverlening aan klanten
met multiproblematiek
In deze presentatie vertelt Kor
over zijn promotieonderzoek
en de daarin ontwikkelde
methode en training voor
arbeidsdeskundigen om
klanten met meervoudige
problemen op een innovatieve
wijze te begeleiden bij reintegratie. Kernwoorden in
het onderzoek zijn: eigen
regie, samenredzaamheid,
multiproblemen, integrale
aanpak, focus op krachten niet
op beperkingen en de kracht
van sociale netwerken.
Kor Brongers,
Arbeidsdeskundige
bij UWV en Promovendus
bij de afdeling Gezondheids
wetenschappen van het
UMCG

*zie achterzijde voor meer informatie
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14.45 - 16.15

Hoe pak jij je rol?
Remco is een energieke performer en rebelse trainer en auteur die zich richt
op de ontwikkeling van talent op het gebied van leiderschap en effectiviteit.
Remco krijgt als geen ander mensen in beweging en dat sluit aan bij de
vraag : hoe krijg je als arbeidsdeskundige mensen in beweging? De regie
over je leven stevig in handen (met een glimlach op je gezicht). Je kent ze
wel, van die succesvolle organisaties met effectieve teams of van die heerlijk
langdurige relaties, waarin mensen hun eigen geluk nastreven en daar echt
heel gelukkig van worden. Wat is hun geheim? Remco neemt ons mee
op weg naar het antwoord op deze vraag en zal ons vermaken, verbazen,
prikkelen, spiegelen en inspireren!
Remco Claassen, spreker en schrijver op het gebied van persoonlijke
ontwikkeling, leiderschap en communicatie

“Welke rol
neem jij
als AD?”

16.15 - 17.00

De AD draait Door
‘De AD draait Door’ live vanuit studio 32 in Hilversum gepresenteerd door
Malou van Hintum. Zij bespreekt in DADD actualiteiten op arbeidsdeskundig
gebied, aangevuld met terugblikken op belangrijke thema’s van deze dag.
Aan tafel in de studio spreekt Malou met diverse gasten samen met
tafelheer Remco Claassen. Ook is er aandacht voor de uitreiking van de
AD Award 2020. De tafelgasten vandaag:
Erik Groot, Werkgeversvereniging AWVN
Shirley Oomens, Bijzonder lector Arbeidsdeskundigheid HAN
Else Roetering, Ambtelijk secretaris van de Landelijke Cliëntenraad
Hans Spigt, voorzitter AKC
Bert van Swam, voorzitter NVvA

POSTERPRESENTATIES
•D
 uurzaam Werk(t)! Een
praktijkgericht onderzoek
naar de bevorderende factoren van
duurzame plaatsingen voor mensen
met een arbeidsbeperking en de rol
van arbeidsdeskundige
expertise daarin.
Etty Wielenga-Meijer, HAN

•D
 e mentaal gezonde zaak: Welke
rol zien arbeidsdeskundigen
voor zichzelf om de handelings
bekwaamheid te vergroten van
werkgevers ter bevordering van
werkbehoud van werkenden
met psychische klachten?
Suzanne van Hees, HAN en Tranzo

• Re-integratie-inspanningen
en RIV-toets
Ilonka Eekhoudt,
UWV en Tilburg University

•D
 e ontwikkeling en validatie van
een beslissingsondersteunend
model voor het voorspellen
van werkloosheid en
arbeidsongeschiktheid in de
arbeidsdeskundige praktijk
Patricia Ots, UMCG

• Methodiekbeschrijving
Stichting Gezel
Tinka van Vuuren,
Open Universiteit Nederland
• Leidraad arbeidsdeskundige rapportage
Jose van Assem, UWV

• Objectivering psychosociale
arbeidsbelasting
Femke Abma, UMCG

Alle informatie
nog eens terugzien?
Log dan in op

Save the Date NVvA Jubileum
08 06 2021

 ier op 8 juni 2021 met ons het
V
50 jarige bestaan van de NVvA

Arbeidsdeskundig Kennis Centrum

