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Wat wil ik met u delen?

• Waarom is de kwaliteitstafel ontstaan?

• Wat is de taakopdracht?

• Voor wie bedoeld? 

• Hoe is de werkwijze?

• Actieprogramma

• Speerpunten werkgroepen 

• Wat zijn essentiële kwesties? 

• Wat verwachten we van u?



Ontstaan
• Schaarste

• Imago 

• Conclusies uit rapport Van Gastel 2017

• Geen gedragen plan voor tekorten

• Actievere rol sociale partners en minister

• Aantrekkelijker maken van opleiding en beroep

• Volwaardige co-schappen,

• Ontbreken duurzame kennis- en kwaliteitsagenda

• Ontbreken van structurele financiering

• Geen verbinding tussen vragen van de markt en wetenschap

• Meer sociale geneeskunde in raamplan 

• Preventie grotere rol 



Voor wie is kwaliteitstafel bedoeld? 

Bedrijfsartsen en verzekeringsartsen 



Wat is de taakopdracht?

Instroom in opleiding van BA en Va vergroten
door

Duurzame kennis- en kwaliteitsontwikkeling

Uitvoerbaar gedragen model voor structurele 
financiering   



Wie doen er mee?

Alle stakeholders rondom bedrijf- en verzekeringsgeneeskunde

NVAB, NVVG, UWV, OVAL, KOM, GAV, NVvA, NvvK, BAenO,

NVKA,VNO-NCW en MKB, FNV, V&VN-arboverpleegkundigen,

IOSG,Verbond van verzekeraars, Universiteiten, NSPOH, 

SGBO, VCP, ZONMw, LOSGIO. 



Actieprogramma

De kwaliteitstafel is geen praattafel

Drie werkgroepen met elk een klankbordgroep

Thema’s

1. Opleiding BA en VA

2. Academisering

2. Richtlijnen en implementatie

4. Aanpalende onderwerpen



Speerpunten werkgroepen (1)

Werkgroep opleidingen

1. Verkenning van een landelijk werkgeverschap voor BA en VA 

2. Oriëntatie hoe meer preventieactiviteiten in de dagelijkse praktijk 
ingezet kunnen worden

Werkgroepleiders: Petra van de Goorbergh en Madelijn de Kleine 



Speerpunten werkgroepen (2)

Werkgroep academisering

1. Kennisagenda voor BA en VA 

2. Maatschappelijk meerwaarde project voor BA en VA 

3. Verkenning van bestaande soorten academische 
werkplaatsen en proeftuin AW waarbinnen interactie van 
wetenschap en praktijk plaatsvindt

4. Verkenning naar meer hoogleraren arbeid en gezondheid

Werkgroepleiders: Rob Kok en Marijke van Bork 



Speerpunten werkgroepen (3)

Werkgroep richtlijnen

1. Implementatie van de bestaande interdisciplinaire richtlijn 
depressie

2. Opstellen format voor structurele implementatie van andere 
richtlijnen

3. Actualisatie van werkprogramma voor (multidisciplinair) 
richtlijnen, hierbij is kennisagenda fundament

4. Inbedding van geautoriseerde richtlijnen in zorgstandaarden van 
ZIN

Werkgroepleiders: Kees van Vliet en Gertjan Beens



Aanpalende onderwerpen (geen regie kwa tafel) 

1. Lobby voor meer sociale geneeskunde in opleiding van 
medisch studenten

2. Imagocampagne voort laten zetten (Ba en VA)

3. Verbinding houden met groep die acties uit de 
“Koolmeesbrief” uitwerkt

4. Volgen van implementatie en evaluatie van de werkwijzer 
taakherschikking

5. Volgen van Arbo-curatieve samenwerking  



Welke essentiële kwesties zijn voorwaardelijk 
voor welslagen van taakopdracht

• Structurele financiering 

• Structurele preventie in de praktijk 

• Interactie wetenschap  en praktijk  

• Interactie zorg en arbeid (VWS en SZW)

• Meer sociale geneeskunde in opleiding geneeskunde 

• Meerwaarde BA en VA voor de samenleving is niet alleen 
financieel

• Hoe verder na mei 2020



Wat verwachten de deelnemers aan de 
tafel van U?

Volg ons nu op twitter!

@Kwaliteitstafel



Dank voor uw aandacht!



Op te vragen documenten

 1e rapportage kwaliteitstafel dec. 2018

 Kennisagenda arbeid en zorg RIVM mei 2019
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