HAN benoemt Shirley Oomens tot
lector Arbeidsdeskundigheid
Eind maart is dr. Shirley Oomens
benoemd tot bijzonder lector
arbeidsdeskundigheid aan de
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Dit nieuwe bijzonder
lectoraat is ingesteld door Instituut
GAK en gaat bijdragen aan het
effectief en evidence based handelen van arbeidsdeskundigen en zal
dan ook intensief samenwerken
met het AKC en de NVvA. Een korte
kennismaking met de nieuwe
lector.

kennis. Ik heb daar vanuit mijn
onderzoekservaring natuurlijk
wel ideeën over. Maar het is
belangrijk om de beroepsgroep
er goed bij te betrekken. Zij
moeten de kennis immers in hun
dagelijkse werk gaan implementeren. Ik ben daarom erg
benieuwd hoe arbeidsdeskundigen en arbeidskundigen in
opleiding tegen hun rol aankijken
en waar ze tegenaan lopen. Waar
hebben ze ondersteuning nodig?
En op welke manier kan het
lectoraat daar invulling aan
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Nederlandse Vereniging
van Arbeidsdeskundigen
beerd maar komen er samen niet uit. Mijn doel is om via
dit lectoraat de positie van de arbeidsdeskundigen goed
voor het voetlicht te brengen. Maar ook: arbeidsdeskundigen meer bewust te maken van hun rol en kijken of ze
niet wat meer kunnen opschuiven naar de voorkant van
het traject. Bijvoorbeeld als sparringpartner van de
werkgever als het gaat over de gezondheid van werknemers. Het is veel beter om te focussen op preventie in
plaats van arbeidsdeskundige expertise in te zetten op
het moment dat werknemers al bijna buiten het arbeidsproces staan.”

Eerste assessments
succesvol verlopen
Opleidingen tot arbeidsdeskundigen bij gecertificeerde
Nederlandse
Vereniging
opleidingsinstituten (gestart
na 1 januari
2015) worden
van Arbeidsdeskundigen
uniform afgesloten middels een centraal assessment. Begin
februari legden de eerste acht kandidaten dit examen met
goed gevolg af.
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Nederlandse Vereniging
Arbeidsdeskundigen
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C.V. Shirley Oomens (41)
Shirley Oomens promoveerde in 2005 met haar onderzoek naar de determinanten van psychische ongezondheid in de algemene Nederlandse bevolking Daarna
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adviseur bij TNO Kwaliteit van leven (afdeling arbeidsparticipatie). Naast het doen van onderzoek heeft
Shirley aan de Tilburgse School voor Politiek en
Bestuurskunde (Tilburg University) en sinds 2013 aan
de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht gewerkt als
docent methoden van onderzoek.
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