Bijzonder lector arbeidsdeskundigheid officieel geïnstalleerd

Symposium ‘(On)zeker werk’
over flexibele arbeidsmarkt
De jaarlijkse AKC-onderzoeksdag
stond dit keer in het teken van de
installatie van dr. Shirley Oomens
als bijzonder lector Arbeidsdeskundigheid aan de Hogeschool
Arnhem Nijmegen. Voorafgaand
aan haar intreerede vond het
symposium ‘(On)zeker werk’
plaats. Wetenschappers gaven
daar hun visie op de steeds flexibeler wordende arbeidsmarkt en wat
dit voor het werk van arbeidsdeskundigen betekent.
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advisie | augustus 2017

Arbeidsdeskundig Kennis Centrum

V.l.n.r.:
Lector Yvonne
Heerkens,
directeur
Wouter van
der Leeuw,
lectoren
Shirley
Oomens en
Josephine
Engels

Na een gezamenlijk gesprek met de werkgever, was het na anderhalf uur duidelijk;
de werkgever wilde graag verder met
Xander. “De mogelijkheden en beperkingen
zijn in beeld gebracht, maar hoe organiseer
je dat met de werkgever? Daar ligt een taak
van de arbeidsdeskundige. Kom samen met
de werkgever in actie voordat er een ziekmelding is.”
Wat er kan gebeuren wanneer een werknemer langdurig ziek is, schetste arbeidsdeskundige Ilonka Eekhoudt. Ze doet promotie-
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Parkinson en werkzekerheid
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flexarbeid als goedkope loonstrategie. Het

ken. In 2011 kreeg hij op 42-jarige leeftijd te

van der Leeuw, directeur Instituut Vakthe-

was een strategie om met de crisis van de

horen dat hij de ziekte van Parkinson heeft.

rapeutische en Psychologische Studies

afgelopen jaren om te gaan.”

Hij lichtte zijn werkgever in, maar stuitte

HAN, hield een kort welkomstwoord en

De arbeidsmarkt is volgens Muffels doorge-

toch op onbegrip. Met name omdat hij last

introduceerde daarna dr. Bert de Jong,

schoten: “Er ontstaan banen aan de onder-

heeft van non-motorische verschijnselen.

vicevoorzitter van Instituut Gak.

kant en aan de bovenkant, het middenseg-

“Die zie je niet, maar bepalen in grote mate
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op het gebied van sociale zekerheid en

ongelijkheid. Ook ontstaat er veel druk op
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eerst een bijzonder lectoraat mogelijk aan

in weinig tijd. Dat leidt tot meer stress en
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een hogeschool. En dat is dus voor Instituut

deze ontwikkeling zorgt dat ‘mensen met

je wel en niet kan.” Hij schakelde Jacque-

Gak een bijzondere gebeurtenis. Met dit

en vlekje’ minder kansen en mogelijkheden

line Janssen in, arbeidsgeneeskundige

bijzonder lectoraat erkennen we het belang

krijgen.” Volgens Muffels moet er meer

gespecialiseerd in de ziekte van Parkinson.

van de discipline arbeidsdeskundigheid.”

Volgens Muffels is flexwerk wellicht onont-

Tijdens de
receptie na
afloop van de
inauguratie,
overhandigt
het NVvA en
AKC bestuur
de kersverse
lector Shirley
Oomens een
passend
geschenk.

Monique Klompé stelde dat Shirley Oomens
geschiedenis gaat schrijven in het vak van
arbeidsdeskundigen, want: “Zij is de eerste
lector op ons vakgebied.” Het is een cruciale volgende stap, nadat de rollen van de
arbeidsdeskundigen zijn gedefinieerd en
gewerkt is aan professionalisering van de
beroepsgroep, wat onder meer uitmondde
in certificering en de gedragscode.
Kijk voor een uitgebreid verslag van de dag
en de intreerede van Shirley Oomens op
www.arbeidsdekundigen.nl.
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