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Agenda
14.00-16.00 uur ALV
1. Opening en vaststellen aanwezigheid

Verslag vorige ALV, 1-12-2020*
2. Ingekomen stukken/ mededelingen
3. Verslag vanuit het bestuur

1. Leden enquête*
2. Ondersteuning bestuur – voorstellen Kristiaan Verkade
3. Missie, visie, strategie
4. Blik vooruit

4. Bestuurszaken
1. Nieuw huishoudelijk Reglement*
2. Verkiezing secretaris bestuur KoM
Reglementair treedt Dianne van der Putte af, zij stelt zich opnieuw verkiesbaar.

5. Financiën
1. Update van de penningmeester
2. Verslag van de kascommissie en vaststellen jaarrekening 2020*
3. Bespreking van de kosten, in het bijzonder de bijdragen  aan LPBSO en de campagnes rondom de 

bedrijfsartsen
6. Rondvraag en afsluiting

* stukken te downloaden van de KoM-site

Na de pauze, tot uiterlijk 16:00: Inhoudelijke presentatie BAR, het beoogde instrument Beschrijving 
Arbeidsbelastbaarheid en Re-integratie. Intensiteit van bespreking is er mede van afhankelijk of het 
betreffende stuk openbaar beschikbaar zal zijn.



Opening en vaststellen aanwezigheid

1. Vaststellen aanwezigheid
2. Notulen vorige vergadering dd. 1 december 2020 - zie hieronder



Ingekomen stukken en Mededelingen



Verslag vanuit het bestuur

1. Verslag vanuit het bestuur met: 
1. Ledenenquête (zie volgende pagina’s)
2. Ondersteuning bestuur – Voorstellen Kristiaan Verkade
3. Missie, visie, strategie
4. Blik vooruit



Blik vooruit

1. Organisatie webinars 2021
2. Uitkomsten enquête omzetten in acties
3. Richting december: begroting en investeringen 2022 gaan 

opmaken
4. Actieve rol in meedenken m.b.t. arbovisie 2040 / formatie



Wie heeft de enquête ingevuld?



Welke wensen zijn er?



Op welke gebieden ondersteuning?



Uitgelicht Belangenbehartiging

• De belangen van middelgrote arbodienstverleners

• Belangen van overige arboprofessionals

• Preventie!

• Ontwikkeling Big Data, ICT, Deep Learning, Machine learning etc.

• De verantwoordelijkheden en buiten proportionele kosten voor 
werkgevers tijdens arbeidsongeschiktheid

• Positionering / tegengeluid



Opvallende feedback/input

Een KoM 

Klachtencommissie



Bestuurszaken

1. Bestuurszaken
1. Nieuw Huishoudelijk Reglement
2. Verkiezing secretaris bestuur KoM

Reglementair treedt Dianne van der Putte af, zij stelt zich opnieuw verkiesbaar.



Financiën

1. Financiën
1. Update van de penningmeester
2. Verslag van de kascommissie en vaststellen jaarrekening 2021
3. Bespreking van de kosten, in het bijzonder de bijdragen aan de LPBSO en de campagnes 

rondom bedrijfsartsen



Rondvraag en afsluiting

Hierna:
Inhoudelijke presentatie BAR, het beoogde instrument 
Beschrijving Arbeidsbelastbaarheid en Re-integratie



Beschrijving Arbeidsbelastbaarheid 
en Re-integratie (BAR) en visie KoM

Auteurs: Els Carsouw, Madelijn de Kleine, 
Petie Bezemer
Datum: 16-6-2021



Achtergrond BAR

Stuurgroep verbetering poortwachter 2002

Paradigma werkgroep 2012

Inzetbaarheidsprofiel. Hoewel er geen FML ingevuld hoeft te worden moet de bedrijfsarts – bij het re-
integratieverslag – wel de belastbaarheid en de functionele mogelijkheden van de betrokkene beoordelen 
en weergeven. Om de medische mogelijkheden en beperkingen te duiden volgens een vaste systematiek, 
die aansluit op de systematiek van het UWV (FML op basis de claimbeoordelingssystematiek), ontwikkelen 
bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen nu samen met het UWV – in een subgroep onder de vlag van de 
Paradigmagroep – een lijst aan de hand waarvan de bedrijfsarts de belastbaarheid van de betrokkene 
beschrijft: de inzetbaarheidslijst. Gestreefd wordt naar een breed draagvlak onder de deskundigen en hun 
achterban, waardoor de lijst in de uitvoeringspraktijk als format zal dienen en breed gebruikt zal worden. 

De IZP is door de NVAB nooit officieel omarmd



Achtergrond BAR

Het wetsvoorstel om de verzekeringsgeneeskundige toets als onderdeel van de 
RIV-toets te laten vervallen, was voor SZW in 2019 aanleiding om knelpunten, die 
bij invoering in de dagelijkse praktijk zouden kunnen ontstaan, te inventariseren. 

Volgens dit wetsvoorstel moet de arbeidsdeskundige van het UWV in staat zijn de 
re-integratie inspanning van werkgever en werknemer te toetsen aan de hand van 
de belastbaarheidsbeschrijving van de bedrijfsarts. De verzekeringsarts is niet 
meer betrokken bij de RIV-toets. 

De arbeidsdeskundige van het UWV moet dus de taal van de bedrijfsarts kunnen 
begrijpen. 

Dit leidde tot het in leven roepen van de projectgroep ‘Zelfde taal bedrijfsarts en 
verzekeringsarts 



Achtergrond BAR

Randvoorwaarden vanuit de projectgroep:

• Er is geen sprake van onredelijk hogere administratieve lasten. 

• Het is leesbaar en bruikbaar voor arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen. 

• Het is begrijpelijk en bruikbaar voor werkgever en werknemer bij de re-
integratie-inspanningen. 

• Het is geen afgeleide van de FML en heeft een eigen herkenbare inhoud en 
toepassingsgebied. 

• Er is sprake van een breed draagvlak. 

• Is bij voorkeur evidence-based maar heeft in ieder geval een zo hoog mogelijke 
betrouwbaarheid. 



Verloop project

• Amsterdam UMC heeft de opdracht gekregen 

• Begeleiding en subsidie vanuit ZonMW

• Opdrachtgever SZW

• Expertgroep

• Ateliers

• Implementatie en verdere ontwikkeling onder begeleiding van Ravestein en 
Zwart

• Nieuwe oproep vanuit ZONMW 8-2-21 aan consortium tot verdere ontwikkeling 
van de BAR



Resultaat

• Kernbegrip re-integratiemogelijkheden is een resultante van de belastbaarheid 

(de werklast die een individu kan dragen) en de daarop gebaseerde 

voorwaarden waaraan voldaan moet zijn om arbeidsdeelname voor iemand, 

ondanks beperkingen in activiteiten, mogelijk te maken

• De basis is de ICF (is evidence based medicine, wordt in verschillende 

beroepsgroepen in de geneeskunde gebruikt)

• Inhoud: 

• Activiteiten en participatie

• Werkfactoren

• Persoonlijke factoren

• Prognose

• Visie werknemer



Discussie 

• Mogelijkheden als basis in plaats van beperkingen? -> komt dit voldoende tot 

uiting?

• Multifactorieel? –> voldoende uitgewerkt? Hoe mee om te gaan in kader van 

AVG?

• Eerst een taal, dan aanvullende instrumenten?

• Re-integratie en inzetbaarheid prioriteit t.o.v. beoordeling RIV?

• Hoe om te gaan met UWV en huidige controlerende rol en behoefte aan 

beoordelende informatie?

• Huidige BAR  momentopname en alleen bruikbaar voor inzet AD (willen PA, 1e jr 

en AO) of ook bruikbaar voor proces en anderen?



Visie bestuur en aantal bedrijfsartsen

Helderheid binnen de bedrijfsgeneeskundige beroepsgroep over:

• Wat is het fundament van ons werk? 

• Waar staan we voor? 

Discussie over de basis voor het ontwikkelen van een taal 



Visie bestuur en aantal bedrijfsartsen

De taal toepassing:

• Een taal die bruikbaar voor werknemer & werkgever en hun eventuele 
adviseurs, functionarissen werkzaam onder TD van de bedrijfsarts, 
arbeidsdeskundigen, re-integratiebegeleiders tweede spoor, ……….

• Eerst verder met de taal en dan kijken of en hoe zich dat laat vangen in 
instrument(en)

• Eerst de taal voor re-integratie, dan eventuele uitwerking voor toetsing door 
het UWV

• Doet recht aan de fase van het reintegratieproces

Breder dan alleen te gebruiken door een arbeidsdeskundige 



Visie bestuur en aantal bedrijfsartsen

De taal zelf:

• We zijn voor een de ontwikkeling van een taal, maar een taal die reintegratie 
en duurzame inzetbaarheid ondersteunt, wat naar ons idee een paradigma 
shift zal vragen van denken in beperkingen / beoordelen naar adviseren en 
denken in mogelijkheden. 

• Onderzoek wat je hoe kunt beschrijven als mogelijkheden, en wat niet en 
stimuleer onderzoek naar mogelijke aanpassingen /inzet van hulpbronnen

• Ondersteunt multifactorieel denken en adviseren (ICF / HvW / ……)

• Goed bruikbaar door wg, wn en andere ondersteunende partijen zoals 
adviseurs die werken in TD en dus mede ontwikkeld is samenwerking met deze 
partijen. 

• Meenemen van toekomstperspectief, wat verwachten we qua mogelijkheden 
in de toekomst? Hoe nemen we dit mee bij zoeken passend werk?

Inclusie in plaats van exclusie 



Evaluatie BAR door KoM

De BAR:

• ICF als basis lijkt passend, kapstok van de BAR wellicht ook

• In begeleidende tekst feedback mbt denken in mogelijkheden aanzet hiertoe te 

lezen

• In de toepassing groot deel van de uitwerking op basis van denken in 

beperkingen: beoordelingsinstrument

• Momentopname, alleen bruikbaar voor inzet AD (willen PA, 1e jr en AO)



Discussie 

• Mogelijkheden als basis in plaats van beperkingen? -> komt dit voldoende tot 

uiting?

• Multifactorieel? –> voldoende uitgewerkt? Hoe mee om te gaan in kader van 

AVG?

• Eerst een taal, dan aanvullende instrumenten?

• Re-integratie en inzetbaarheid prioriteit t.o.v. beoordeling RIV?

• Hoe om te gaan met UWV en huidige controlerende rol en behoefte aan 

beoordelende informatie?

• Huidige BAR  momentopname en alleen bruikbaar voor inzet AD (willen PA, 1e jr 

en AO) of ook bruikbaar voor proces en anderen?



Discussie 

• Brainstorm uitgangspunten visie KoM:

• ………………..

• …………………

• Met elkaar komen tot een eerste uitwerking als voorbeeld?

• Doen we mee aan ZonMW 2x?

Wie doet mee?


