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(potentiële) belangenverstrengeling Geen

Voor bijeenkomst mogelijk relevante 
relaties met bedrijven 

Zelfstandig bedrijfsarts, BBGZ 
Enschede

• Sponsoring en onderzoeksgeld
• Honorarium of andere vergoeding
• Aandeelhouder
• Andere relaties

Geen
Geen
Geen
Geen

Disclosure belangen



En nu naar de BAR ….

Instrument voor Beschrijving van Arbeidsbelastbaarheid en Re-
integratie.

Ontwikkelwebsite: https://www.bar-project.nl/

https://www.bar-project.nl/












Resultaten Kwaliteitstafel

• Advies aan de Staatssecretaris SZW

• Meerjarenprogramma voor gezamenlijke richtlijnen

• Een implementatieformat voor richtlijnen

• Verkenning landelijk werkgeverschap (opleiding)

• Eerste gezamenlijke Kennisagenda Arbeid en Gezondheid

• Magazine ‘Waarde’: De betekenis van bedrijfs- en 
verzekeringsartsen voor de maatschappij.



Afgeleid resultaat

Betere samenwerking tussen alle betrokken partijen.



Duidelijker Positionering

https://www.tweedekamer.nl/
kamerstukken/brieven_regeri
ng/detail?id=2020Z18999&di
d=2020D41060

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z18999&did=2020D41060




• Brief van 20 december 2018 aan de TK
• Verzachten knelpunten rond loondoorbetaling (MKB)

• Pakket van maatregelen

• Akkoord met werkgevers, vakbonden stapten uit overleg

• Medisch advies van de bedrijfsarts wordt leidend bij de RIV-toets
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➢Harmonisering van protocollen, richtlijnen en 
beoordelingsmethodieken.

➢10 mio cumulatief over 4 jaar in kwaliteitsintensiveringen



Wetswijziging WIA en ZW

• Controversieel verklaard

• Behandeling lang stil gelegen

• Dit jaar opgepakt → wetgevingsoverleg → en verder??

➢Harmonisering van protocollen, richtlijnen en 
beoordelingsmethodieken.

➢10 mio cumulatief over 4 jaar in kwaliteitsintensiveringen



“Koolmeesmiljoenen”

ZonMW programma Verbetering Kwaliteit Poortwachtersproces

Programmalijn 1: Professionalisering Poortwachtersproces

Programmalijn 2: Verbetering re-integratieproces
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Positionering 





Arbeid en Gezondheid

Eén domein maar twee separaat te 
onderscheiden belangen

1. Uitvoering sociale zekerheid 
2. Arbeidsgerelateerde zorgverlening



Uitvoering sociale zekerheid → Directie Werknemersregelingen 
→ Hoofddirectie Sociale Zekerheid en Integratie

Arbeidsgerelateerde zorg → Directie Gezond en Veilig Werken 
→ Hoofddirectie Werk



Maatschappelijke belangen A+G

• Sociale zekerheid: werknemersregelingen





Maatschappelijke belangen A+G

Gezond en veilig werken, Arbowet, 
arbeidsgerelateerde zorg, preventie van 
beroepsgebonden aandoeningen.







De toekomst

Twee belangrijke beleidsontwikkelingen zijn er gaande.

1) De toekomst van sociaal-medisch beoordelen

2) Arbovisie 2040



Arbovisie 2040

1. Meer focus op preventie

2. Meer mogelijkheden eigen regie voor werkenden

3. Structurele aandacht voor arbeid in reguliere zorg

4. Betere naleving van wet- en regelgeving

5. Flexibel en adaptief arbostelsel en –beleid

6. Betere kennisinfrastructuur en kennisimplementatie

7. Passende en effectieve verantwoordelijkheidsverdeling







“De kwaliteit van het arbozorgstelsel moet 
afgelezen worden aan de mate van bescherming 
van de meest kwetsbare werknemers.”



“Bedrijfsartsen leveren medische zorg voor 
werkenden. Ons vak is een unieke combinatie 
van bedrijfsgeneeskunde, 
bedrijfsgezondheidszorg en bedrijfsadvies.”



“In een zorgrelatie is geen ruimte 
voor een rechtgevend oordeel.”



“De bedrijfsarts heeft 
goud in handen 
maar/dus/en* moet van 
tijd tot tijd op zijn 
professionele kompas 
blijven kijken.”
*) invullen naar keuze
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