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Hoe willen wij werken in 2040?

Geïnventariseerd door De Jonge Bedrijfsarts tijdens workshop BG-dagen 2019



De arts en klant kennen elkaar persoonlijk
Goede kennismaking met de klant:

directie, preventiemedewerker,

leidinggevende(n)

Goede samenwerking met de klant

Vertrouwen van de klant 

Arts vaak te vinden op de werklocatie



Samenwerking

Met KLANT, met TEAM (collega-artsen, andere arboprofessionals), met 

CURATIEF 

INTERDISCIPLINAIR OVERLEG



Afwisseling

Verzuimbegeleiding 

PMO

Supervisie

Onderwijs

Ontwikkeling

Supervisie

Klantadvies

Preventie

Werkplekbezoek



Inleiding

● Toenemend tekort aan bedrijfsartsen. Taakdelegatie mogelijke oplossing.1

● Definitie taakdelegatie: niet-structureel herverdelen in opdracht en 

supervisie van bedrijfsarts; bedrijfsarts blijft eindverantwoordelijk.2

● Nieuwe werkwijzer taakdelegatie door ministerie van SZW: Mei 2019.

● Perspectief AVK/BVK* onderbelicht, evaluatie ontbreekt.

1Gastel, M. van (2017)

2RVZ (2002)

*Arbo- of Bedrijfsverpleegkundige



Onderzoek & wetenschap

Taakdelegatie binnen de verzuimbegeleiding: het perspectief van de 

gedelegeerde.

● 7 semi-gestructureerde interviews

● Topic lijst: ‘huidige situatie’, ‘effecten’ en ‘toekomst’.



Resultaten ‘huidige situatie’

Afspraken: “Het werkt niet zoals het nu is afgesproken. Iedereen doet maar wat. 

Arts is leidend.” 

Kwaliteit: “We hebben nog nooit een boete gehad in het 3e ziektejaar. Dus dat 

doen we goed samen. Ik werk al 10 jaar hier.“

Expertise: “We zijn verstaanbaar en spreken meer de taal van de vloer. We kunnen 

makkelijker schakelen tussen beide werelden en zijn makkelijker in de rol om te 

demedicaliseren.”



Resultaten ‘effecten’

Reacties werknemer/werkgever: “Het maakt wel dat mensen daardoor de 

communicatie anders ervaren. De rol van ons is dat we vooraan zitten. Je bent als 

eerste in contact … Je probeert de drempel weg te nemen en zorgt ervoor dat 

mensen jou kunnen bereiken”

“In het begin was het dat mensen dachten, ‘huh, arboverpleegkundigen hebben we 

dat ook?’ En nu merk ik wel dat mensen het toch wel prettig vinden. Op de een of 

andere manier voelen ze zich wel vertrouwd. Het lijkt wel of het ook een beetje 

laagdrempeliger is. … Het is misschien meer op hetzelfde niveau …  Dus we hebben 

eigenlijk wel een beetje onze sporen inmiddels denk ik verdiend.”



Resultaten ‘toekomst’

Toekomstvisie: “Voordat ik hier begon heb ik 15 jaar in de psychiatrie gewerkt dus 

ik weet ook wel waar ik over praat. Dat waarderen bedrijfsartsen ook. Zeker als je 

dan samen optrekt in dat verzuim kunnen bedrijfsartsen ook nog iets van mij leren 

en visa versa. Met name die gelijkwaardigheid, oprechtheid, goede samenwerking 

en gebruik maken van elkaars kwaliteiten...”. 

“… als er straks meer arboverpleegkundigen naast de bedrijfsarts kunnen werken. 

Kijk in het ziekenhuis heb je natuurlijk ook verpleegkundigen naast de arts en dat 

zou eigenlijk in arboland ook moeten. …  Dat zou ik wel mooi vinden als er in de 

toekomst toch weer meer arboverpleegkundigen naast de bedrijfsarts staan en 

dan met elkaar samenwerken.”



Conclusie

● Opvattingen en actuele werkafspraken divers

● Laagdrempelig overleg en heldere afspraken (+)

● Gebrek aan tijd en krapte van zorgprofessionals (-)



Taakdelegatie in 2040

PsychePsyche

VitaliteitVitaliteit

FysiekFysiek

CoachingCoaching

LoopbaanLoopbaan

Bedrijfsarts

AVK/BVK



Vragen? Suggesties? Bijdragen?

linkedin.com/company/de-jonge-bedrijfsarts

dejongebedrijfsarts@gmail.com

nvab-online.nl/dejongebedrijfsarts

Hartelijke groet,

De Jonge Bedrijfsarts


