
Onderlinge Deskundigheidsbevordering 2017

Uitnodiging 
Onderlinge Deskundigheidsbevordering 

7 februari
2017

17.00 uur - 22.30 uur

Locatie:

Hipper 
(de Nieuwe 
Kolfbaan), 

Nieuwstad 3 
in Gorinchem

Wij organiseren op dinsdag 7 februari 2017 een bijeenkomst in het kader van onderlinge 
deskundigheidsbevordering voor bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen. 

  

Wilt u zich aanmelden?

Meer informatie over de onderwerpen?
Wij kijken 
uit naar 
uw komst!

Klik hier

Klik hier

Mediation, het andere 
STECR-en. 
Conflictoplossing op 
bestelling?

Bezwaar en beroep,  gelijk 
of ongelijk? 
That’s the question.

Taakdelegatie, 
de bedrijfsarts op de
2e rang?

https://www.expereans.nl/aanmelden/
https://www.expereans.nl/onderlinge-deskundigheidsbevorderende-bijeenkomst/


Het programma
17.00 uur Ontvangst

17.30 uur Welkomstwoord door Fred Sijmonsbergen – directeur Expereans BV

17.45 uur   Uitgebreide broodmaaltijd

18.30 uur  

19.30 uur

20.30 uur

20.30 uur

22.15 uur

Frans van den Nieuwenhof
Bedrijfsarts, consultant en directeur VerzuimConsult BV

Edwin Couwenberg
MfN Registermediator en Rechtbankmediator  AikiMind Mediations

John Houberg

Afsluiting en informeel samenzijn. 

Pauze

*Mochten jullie speciale dieetwensen hebben, dan horen wij dit graag. 

In verband met de organisatie verzoeken wij jullie vriendelijk ons voor 20 januari te laten weten of wij 
op jullie komst kunnen rekenen (voor zover jullie dat nog niet gedaan hebben).

Over de toenemende druk op de werkgevers om re-integratie en 
participatie vorm te geven en zo een uitkeringsvraag te voorkomen 
en de hierdoor toenemende druk op de bedrijfsarts. De toenemende 
vraag leidt echter niet tot een directe toename van bedrijfsartsen. 
De markt kijkt naar oplossingen om de bedrijfsarts (als primair 
verantwoordelijke voor het medische dossier en de re-integratie) 
te ontlasten en op een andere manier aan de wet- en regelgeving 
te voldoen, zonder daar de privacy van de individuele werknemer 
te beschadigen. Frans van den Nieuwenhof geeft aan hoe aan 
het begrip Taakdelegatie binnen de verzuimbegeleiding van een 
verzuimverzekeraar invulling wordt gegeven. 

Over de inzet van een mediator om arbeidsrelaties te verbeteren en/of 
complexe problematiek tussen werkgever en werknemer op te lossen 
of weg te nemen. Hij geeft de bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen 
een inkijk in hoe mediation nu eigenlijk in zijn werk gaat en wat 
de bedrijfsarts en arbeidsdeskundige nu eigenlijk adviseren als zij 
aangeven dat mediation aan de orde zou zijn en in welke situaties 
mediation zinvol is. 

Over bezwaar- en beroepzaken van werkgevers en werknemers tegen 
de uitspraken van het UWV inzake de toetsing van de re-integratie 
inspanningen en de beoordeling van de hoogte van uitkering en soort 
uitkering in het kader van de wet WIA.
 
Zij proberen in deze een lijn te ontdekken in de argumenten van het 
opleggen van loonsancties en de toekenning van de uitkeringsklassen

In verband met de verstrekking van PE-punten zal er een presentielijst aanwezig zijn, die bij aanvang en aan het einde van 
avond getekend dient te worden.

Papland 9B - 4206 CK Gorinchem - KVK 11060965 - 0183-699400 - info@expereans.nl

Arbeidsdeskundige
Dick Heijstek
Bedrijfsarts - Incentivo


