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Bestuursmededelingen
Als u dit leest, is de ledenvergadering van 18 maart 2021 
al gepasseerd. Bij die gelegenheid heb ik afscheid geno-
men als secretaris. Dit is daarom mijn laatste bijdrage aan 
deze rubriek. Ik zou de naam van de nieuwe secretaris 
kunnen noemen maar weet niet of hij – dat reduceert 
het aantal mogelijkheden met ongeveer 50 procent (!) – 
uw stem gekregen heeft bij de ledenvergadering. Bij de 
vergadering heeft ook Leo van der Beek afscheid genomen 
als penningmeester. Gelukkig zijn er een tweetal nieuwe 
bestuursleden benoemd. Het zou echter niet passen 
indien ik hier niet – opnieuw – een oproep doe om eens 
na te denken over een bestuursfunctie. 

Overleg SZW-UWV-NVVG
Dit overleg is, zoals ik eerder op deze plek schreef, gestart 
in de zomer van 2020. Hoofdonderwerp is de toekomst 
van de sociaalmedische beoordeling in relatie tot het 
aanhoudende tekort aan verzekeringsartsen. Insteek 
van het gezamenlijk overleg was (en is) dat ieder van de 
partijen zijn steentje bijdraagt. Denk daarbij aan een andere 
uitvoering van het feitelijke werk, verschuiving van inzet 
van de verzekeringsarts naar een moment om participatie te 
vergroten en WIA-instroom te verkleinen en aanpassingen 
van het wettelijk systeem. Dat had moeten leiden tot een 
brief van de minister aan de Tweede Kamer, oorspronkelijk 
gepland voor december 2020, later werd het maart 2021 
en het staat nu gepland voor 8 april 2021. Of dat ook 
gebeurd is, is nog enigszins ongewis; als we uit het overleg 
iets hebben geleerd, is dat de politieke besluitvorming haar 
eigen en voor niet-betrokkenen vaak onduidelijke snelheid 
en invulling heeft. Uit het voorgaande volgt dat ik nog altijd 
niet kan vermelden welke concrete voorstellen er nu zijn. 
Ik kan niet uit de school klappen voor het geval de minister 
in zijn wijsheid besloten heeft de brief toch over de forma-
tie heen te tillen. En wat er dan nog van overblijft?

Handreiking taakdelegatie
Het tekort aan verzekeringsartsen houdt in dat er 
nagedacht wordt over hoe het werk anders uitgevoerd 
kan worden. Dit is in voornoemd overleg uitvoerig aan 
de orde geweest. Taakdelegatie doemt dan al snel op als 
panacee. Nog los van de vraag of dat zo is, is wel duidelijk 
geworden dat er behoefte is aan een nadere vastlegging 
van wat wij als beroepsgroep onder taakdelegatie ver-
staan. Een werkgroep onder leiding van Nico Croon buigt 
zich hierover. De handreiking wordt in de loop van het 
(na)jaar verwacht. 

Ledenraadpleging
Enige tijd geleden is er een ledenraadpleging geweest over 
diverse verzekeringsgeneeskundige onderwerpen. Wat 
zien wij als speerpunten voor ons vak en de ontwikkeling 
daarvan? De resultaten van de raadpleging staan inmid-
dels op het besloten deel van de site. Ik verwijs u graag 
daarnaar. 

Agenda
16-18 september 2021 EUMASS (online) 

7 oktober 2021 Najaarsledenvergadering 

7 oktober 2021    Symposium ‘Verzekeringsge-
neeskunde gisteren en vandaag; 
en morgen?’ (in aansluiting op 
de vergadering)

29 oktober 2021    Oratie prof. dr. Sylvia van der 
Burg-Vermeulen
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