
Informatiebrief bedrijfsartsen: onderzoek MKB re-integratie tool 

 

Voor veel werknemers die langdurig of chronisch ziek zijn, is werk een belangrijk onderdeel 

van hun leven. Goede begeleiding van de werkgever draagt bij aan een optimale re-integratie 

van ziekgemelde werknemers. In het midden- en kleinbedrijf (MKB) is de rol van de 

werkgever en leidinggevende bij die werkhervatting ook belangrijk. Werkgevers geven echter 

aan dat ze daar hulp bij kunnen gebruiken. Deze hulp ontwikkelen we bij de afdeling Public 

and Occupational Health van het Amsterdam UMC, locatie AMC. 

 

Doel van het onderzoek 

Het doel van dit onderzoek is om de behoeften van werkgevers in het MKB te achterhalen 

tijdens de begeleiding van werknemers met een langdurige ziekte. Daarbij hebben we uw 

hulp nodig en vragen we u om mee te doen aan ons onderzoek. 

 

Wat houdt het onderzoek in? 

Voor de focusgroep wordt u gevraagd om eenmalig deel te nemen aan een groepsdiscussie 

met andere bedrijfsartsen. Gedurende 90 minuten wordt hiervoor gediscussieerd over wat 

werkgevers nodig hebben voor een succesvolle werkhervatting. Deze focusgroep vindt 

digitaal plaats via Teams op dinsdag 10 mei 2022 (17:00-18:30) of donderdag 12 mei (17:00-

18:30). Voor uw deelname ontvangt u een VVV-tegoedbon ter waarde van €20. 

 

U kunt meedoen als u: 

 bedrijfsarts bent 

 ervaring heeft in het MKB 

 

Uw gegevens zijn veilig 

Van de focusgroep wordt een audio opname gemaakt. Die behandelen we altijd 

vertrouwelijk. We bewaren de gegevens 15 jaar, maar gebruiken ze alleen voor dit 

onderzoek. Uw gegevens blijven veilig.  

 

Als u zich bedenkt, kunt u op elk moment stoppen met het onderzoek, of vragen om uw 

gegevens in te zien, te veranderen of te verwijderen. Als u wilt, kunt u uw eigen gegevens 



overdragen. Ook heeft u recht op informatie over ons onderzoek en over het gebruik van uw 

gegevens.  

 

Wie wij zijn 

Wij zijn onderzoekers van de afdeling Public and Occupational Health van het Amsterdam 

UMC en van de Universiteit Maastricht. Samen onderzoeken we hoe een werkgever een 

werknemer na langdurige ziekte optimaal terug naar werk kan begeleiden. ZonMw financiert 

ons onderzoek. 

 

Doet u mee? 

In de mail vindt u een link met daarop een aanmeldformulier voor 1) uw gegevens en 2) 

toestemming voor deelname. Als u deze invult, nemen wij per mail contact met u op over de 

focusgroep.  

 

Heeft u een vraag? 

Mijn naam is Donna Beerda en ik leid dit onderzoek. Bel of mail mij gerust voor meer 

informatie. Tussen 9.00 en 17.00 uur ben ik maandag t/m vrijdag te bereiken op 0647422076. 

Of stuur een mail naar d.c.e.beerda@amsterdamumc.nl. 

 

Vriendelijke groeten, 

Ook namens het onderzoeksteam, 

 

Drs. Donna Beerda  

Onderzoeker Amsterdam UMC, locatie AMC 

 

 

   

 

 

 

 

 


