30 JAAR
SRA
DE VERHALEN ACHTER DIT JUBILEUM
EN ACHTER 10 JAAR GEDRAGSCODE SRA

Oprichtingsakte

Voorwoord
We hebben iets te vieren! Want de Stichting
Register Arbeidsdeskundigen (SRA) bestaat
meer dan 30 jaar én de Gedragscode SRA is
10 jaar geleden gelanceerd. Daarom treft u
hier een jubileumuitgave aan.
Door de coronacrisis was het helaas niet mogelijk ons
jubileumcongres te laten plaatsvinden. Om toch even
stil te staan bij deze jubilea heeft het bestuur tot deze
uitgave besloten.
Het is zoals gezegd alweer 10 jaar geleden dat
de Gedragscode SRA het licht zag. Op 1 oktober
2010 om precies te zijn. Dit boekje gaat over de
beginperiode van de SRA tot en met de lancering van
de Gedragscode. Met deze jubileumuitgave wil de SRA
deze gedenkwaardige gebeurtenissen met u delen.
Het unieke van dit boekje is dat alle personen,
die aan de wieg van de code hebben gestaan,
aan het woord komen, waarvoor onze dank.
Ook gaat onze dank uit naar een “oudgediende”
van het eerste uur, die eveneens in deze uitgave
aan het woord komt.
Ik wens u veel leesplezier, een fijne kerst en een
gezond 2021 toe.
Namens het bestuur SRA

J. Tourabi
Voorzitter

Op weg naar een
duidelijker meerwaarde
In ons archief vonden wij de eerste uitgave van de Aanr’ader
(nieuwsbrief jaargang 1, nr. 1). De vraag die bij ons centraal
stond bij het samenstellen van dit boekje was: “Waaruit is
de meerwaarde gebleken van de SRA sinds de oprichting
meer dan 30 jaar geleden?” Deze vraag bleek destijds
actueel. Wij willen dit artikel daarom graag met u delen.
De meerwaarde van de SRA is meer dan duidelijk geworden door de
weg die de SRA na de oprichting heeft afgelegd leidend tot het lanceren
van de Gedragscode SRA en het “Tuchthuis”. Tot de dag van vandaag
worden beide geprezen. Dit is dan ook de reden dat wij gekomen zijn
tot het besluit hier ruime aandacht aan te besteden in deze uitgave.

Vooraf

B

este lezer,
Voor u ligt het eerste nummer van Aanr’ader, de
nieuwsbrief van de SRA die voortaan ieder kwartaal
in uw brievenbus ligt. Deze nieuwsbrief is niet zomaar
tot stand gekomen. Integendeel, u heeft daar zelf aan
bijgedragen! Uit het communicatie-onderzoek waaraan
velen van u vorig jaar meededen, vernamen we het
kritische commentaar dat de SRA beter zou moeten
communiceren met geregistreerde arbeidsdeskundigen.
Dat advies hebben we ons zeer ter harte genomen. Het was aanleiding om een
nieuwe communicatiestrategie te ontwikkelen. Daarover leest u verderop meer.
Vanzelfsprekend kozen we ‘communicatie’ ook als thema van deze eerste nieuwsbrief.
Aan bod komt de communicatie tussen de SRA en haar leden, maar ook de rol die
communicatie speelt in uw vak, bijvoorbeeld bij de bejegening van cliënten.
Ik wens u veel leesplezier met deze eerste Aanr’ader!
Wil Wijngaards,
Voorzitter SRA

Onderzoek toont aan:

SRA moet
meerwaarde
duidelijk maken
Arbeidsdeskundigen willen
dat de SRA een actievere
houding aanneemt, vooral in
het ondersteunen van hun
beroepsgroep. De SRA wordt nu
vooral gezien als een ‘onzichtbare
club’. Ook wil men duidelijkheid
over de rol die de SRA binnen
de driehoek NVvA, SRA en
SKO vervult. Dit blijkt uit een
online-onderzoek naar het
imago van de SRA.

H

et onderzoek bestond uit een
vragenlijst op internet, die eind
2003 twee maanden lang actief was.
Alle geregistreerde arbeidsdeskundigen
ontvingen daarvoor een persoonlijke
toegangscode. Ruim 400 geregistreerde
arbeidsdeskundigen namen deel en
daarnaast een aantal onafhankelijke
arbeidsdeskundigen, samen met
het bestuur van SRA en NVvA. De
deelnemers zijn grotendeels werkzaam
bij het UWV (53%), een verzekeraar
(7%), overige werkgevers (29%) of
werken als zelfstandige (11%).
Meer dan alleen bewaken
Uit het onderzoek blijkt dat de
meeste ondervraagden de SRA
zien als een toezichthouder. Het is
echter niet iedereen duidelijk dat de
SRA alleen toeziet op het gedrag van
arbeidsdeskundigen. Het lidmaatschap
van de SRA wordt gezien als een
keurmerk van kwaliteit, maar lang

niet iedereen is overtuigd van de
meerwaarde ervan. De SRA wordt
vaak een ‘onzichtbare club’ genoemd.
Duidelijk is dat men meer van de SRA
verlangt dan alleen het bewaken
van de kwaliteit van gedrag. Veel
respondenten vinden dat de SRA een
stimulerende rol moet hebben in het
bevorderen van goed gedrag.
80

arbeidsdeskundigen in de publieke
sector vragen zich af welke gevolgen
de veranderingen in de sociale
zekerheid zullen hebben. Vaak wordt
aangegeven dat men de SRA, en ook
de NVvA, heeft gemist in de discussies
over het nieuwe beleid. Veel registerarbeidsdeskundigen wensen een
proactievere houding van de SRA
richting politiek. Daarnaast verlangt
men van de SRA een ondersteunende
rol bij de aanstaande veranderingen.
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Eens met de stelling “SRA moet meer landelijke
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Aandacht voor kwaliteitsbewakingbevordering
5%

Ja, SRA moet zich richten op kwaliteit

4%

SRA moet aan haar imago werken

12%

Kwaliteitsbewaking: ja / kwaliteitsbevordering: nee

67%

Eens met de stelling “Ik wil dat SRA zowel aandacht schenkt
aan kwaliteitsbewaking als aan kwaliteitsbevordering
van gedrag”

Communicatie verbeteren
Veel deelnemers zijn van mening dat
de SRA meer landelijke bekendheid
moet krijgen. De SRA moet zich echter
niet alleen richten op de externe
communicatie, maar minstens zoveel
op de interne communicatie. Er is bij
veel leden ontevredenheid over de
hoeveelheid en de kwaliteit van de
informatie die de SRA aanbiedt. Ook de
communicatiemiddelen kunnen beter.
De SRA-brochure is bij velen onbekend,
de nieuwsbrief en de website krijgen
een lage waardering en ook de huisstijl
vindt men verouderd. De suggestie
om een symposium te organiseren
wordt positief ontvangen, mits het
symposium duidelijk gewijd is aan
gedragsgerelateerde zaken.

Duidelijkheid in SRA-speelveld
Meest opvallende constatering is de
grote onduidelijkheid over de taken
en verantwoordelijkheden binnen de
driehoek NVvA, SRA en SKO. Veel
deelnemers zien nut en noodzaak van
deze versplintering absoluut niet in.
Er is een sterke vraag naar heldere
communicatie over de rol die de SRA
binnen de driehoek vervult. Veel
deelnemers roepen de NVvA, SRA en
SKO op om beter samen te werken.
Het gevoel overheerst dat men binnen
de driehoek langs elkaar heen werkt.
Een andere opvallende constatering is
dat de SRA zou moeten samenwerken
met andere kwaliteitsinstanties, zoals
bijvoorbeeld van artsen, om tot een
verdergaande kruisbestuiving van
kennis te komen. Ook geeft ruim de
helft van de ondervraagden aan dat
de SRA intervisiemogelijkheden voor
register-arbeidsdeskundigen moet
creëren.
Proactieve houding
Uit de enquête blijkt ook dat veel
ondervraagden zich onzeker voelen
over hun toekomst. Met name de
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Duidelijker communiceren waarvoor ik
terecht kan
6%

Men moet zowel de communicatie als de interactie bevorderen

3%

Men moet krachten bundelen

5%

Er moet een duidelijke taakafbakening komen

66%

Eens met de stelling “SRA, SKO en de NvvA moeten
duidelijker communiceren waarvoor ik bij hen specifiek
terecht kan”

Toekomst
De resultaten van het onderzoek
hebben de SRA duidelijk gemaakt dat
zij zich moet herbezinnen op haar rol.
Meer aansluiten bij de behoeften van
geregistreerde arbeidsdeskundigen,
maar ook beter communiceren wat
zij arbeidsdeskundigen te bieden
heeft. Voor dat laatste is een
communicatiestrategie ontwikkeld,
in samenwerking met het bureau
Bit Squad, dat ook het onderzoek
uitvoerde.

Piet de Craen werd begin jaren ’70 lid van
de NVvA waar hij zich vijf jaar later ging
inzetten voor opleiding, bijscholing en
het opstellen van gedragsregels. Zo was
hij betrokken bij de oprichting van de
SRA in 1990 en tot 2008 Secretaris van de
Raad van Toezicht. Daarnaast was hij van
2000 tot en met 2008 Voorzitter van de
Certificeringscommissie van SKO.
‘In mijn begintijd waren arbeidsdeskundigen in
dienst bij de GMD (Gemeenschappelijke Medische
Dienst) die de sociale verzekeringen uitvoerde,
of bij particuliere verzekeraars. De GMD had een
eigen opleidingsinstituut, de verzekeraars niet,
zij had ook een eigen werkwijze en eigen belangen.
Zo startte vanuit de NVvA een onofficieel
praatgroepje van arbeidsdeskundigen van
verschillende verzekeraars. Ik nam daaraan deel en
vanuit deze groep is, met behulp van modules van
de GMD, een eigen opleiding gestart. Na verloop
van tijd bedachten we dat één opleiding voor
alle arbeidsdeskundigen efficiënter zou zijn. Die
hebben we, met veel werk, in ’85-’86 ontwikkeld,
in samenspraak met arbeidsdeskundigen van
de GMD. Maar toen we het complete plan
presenteerden, zei de directie van de GMD daar
keihard nee tegen.
Oprichting SRA
Hierna ontstond, vanuit dezelfde groep,
de behoefte om vast te stellen hoe de
arbeidsdeskundigen zich zouden moeten gedragen.
Daarop begon een werkgroep van de NVvA met
het formuleren van gedragsregels. Ook hierbij
waren zowel arbeidsdeskundigen van de GMD

als van verzekeraars betrokken. Dit leidde tot
de oprichting van de SRA in 1990. We wilden
een aparte stichting zodat het tuchtrecht
onafhankelijk zou zijn van de beroepsvereniging.
Toen de concepttekst hiervan klaar was, zei
de GMD ja en een aantal verzekeraars nee.
Die waren bang dat de gedragsregels hen
wel eens in de weg zouden kunnen zitten.
Een arbeidsdeskundige zou bijvoorbeeld een
opdracht kunnen weigeren als die in strijd met
bepaalde regels zou zijn. Maar na wat gelobby
gingen de eerste verzekeraars overstag,
waarna de anderen snel volgden. Twee, drie
jaar later was het sentiment zelfs helemaal
omgedraaid en stelden de verzekeraars het
verplicht dat hun arbeidsdeskundigen zich
zouden laten registreren.
De eerste stappen naar
aanspreekbaarheid
Toen de eerste zaken kwamen, draaide
een deel om de beoordeling, maar ook een
deel om houding en gedrag. Ik weet nog
dat een zelfstandige arbeidsdeskundige is
uitgeschreven voor bepaalde tijd, vanwege
financiële belangenverstrengeling. Dit leidde
er in de praktijk toe dat niemand deze persoon
meer werk gaf. Het was dus zeker geen wassen
neus. Hiermee werden de eerste stappen gezet
om de arbeidsdeskundige neer te zetten als
iemand die zich aan bepaalde regels houdt en
daarop aanspreekbaar is. De gedragscode van
2010 maakt daarin een grote volgende stap,
met veel meer nadruk op het voorkomen van
tuchtzaken. Ik kan me daar nog steeds
helemaal in vinden!’

	‘Je moet
aanspreekbaar
zijn op houding
en gedrag’
Piet de Craen
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Succesvol symposium in ’s-Hertogenbosch

SRA presenteert Gedragscode en
tuchtrechtsysteem
Verslag van een zeer drukbezocht en historisch
symposium
Erwin Audenaerde is een tevreden man. Maar liefst
250 gasten kwamen naar het allereerste symposium
in het bestaan van de SRA. ‘De Gedragscode leeft. Ik
hoop op een trots gevoel bij u zoals dat ook bij ons
als SRA-bestuur aanwezig is’. ‘Audenaerde verricht
de aftrap door in enkele zinnen de geschiedenis van
de SRA te schetsen en zo de nieuwe Gedragscode in
een historische context te plaatsen.
Het bevorderen en bewaken van arbeidsdeskundig
gedrag, dat is het doel van de SRA. Het begon twintig jaar geleden met gedragsregels, tien jaar later
volgde certificering en de bijbehorende educatie.
Onlangs werden beroepscompetentiedossiers en

Vandaar dat we een nieuwe Gedragscode hebben
opgesteld en een nieuwe organisatiestructuur
hebben opgezet.’ Professionaliseren, dat is in één
woord het doel van de veranderingen die de SRA op
1 oktober jl. aankondigde. De houding en het
gedrag van de arbeidsdeskundige, zo cruciaal in
de uitoefening van het vak, staan centraal in deze
professionalisering.
Uniek
De manier waarop de Gedragscode is opgesteld, is
uniek in Nederland. Zowel arbeidsdeskundigen, advocaten als een ethicus zijn erbij betrokken geweest.
De SRA organiseerde regiobijeenkomsten waarin zij
arbeidsdeskundigen zelf vroeg wat zij als belangrijke

Pag. 3. SRA stelt de commissies voor
Pag. 4. De veranderingen in het kort
Cursus Morele Besluitvorming

Voorwoord
Voor u ligt weer een nieuwe
Aanr’ader. Er zit enig tijd
tussen de laatste en de
huidige Aanr’ader. Het feit
dat niet eerder een Aanr’ader
is verstuurd betekent niet
dat er niets te melden valt,
maar de bestuursinzet is
vooral uitgegaan naar de
certificering en de nieuwe
Gedragscode. Deze twee
grote dossiers hebben veel
aandacht gevraagd.
Deze Aanr’ader zal vooral
gaan over de nieuwe
Gedragscode arbeidsdeskundigen die op 1 oktober
2010 in werking is getreden.
Op diezelfde datum werd de
code feestelijk opgeleverd.
De SRA heeft dat, voor het
eerst in haar bestaan, met
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Succesvol symposium in ’s-Hertogenbosch

SRA presenteert Gedragscode en tuchtrechtsysteem
Verslag van een zeer drukbezocht en historisch symposium
Erwin Audenaerde is een tevreden man. Maar liefst 250
gasten kwamen naar het allereerste symposium in het
bestaan van de SRA. ‘De Gedragscode leeft. Ik hoop
op een trots gevoel bij u zoals dat ook bij ons als SRAbestuur aanwezig is’. ‘Audenaerde verricht de aftrap
door in enkele zinnen de geschiedenis van de SRA te
schetsen en zo de nieuwe Gedragscode in een historische
context te plaatsen. Het bevorderen en bewaken van
arbeidsdeskundig gedrag, dat is het doel van de SRA. Het
begon twintig jaar geleden met gedragsregels, tien jaar later
volgde certificering en de bijbehorende educatie. Onlangs
werden beroepscompetentiedossiers en persoonlijke
competentiedossiers in het leven geroepen. ‘En hebben wij
gekeken naar de gedragsregels. Pasten ze nog? Nee, vonden
wij als bestuur. Vandaar dat we een nieuwe Gedragscode
hebben opgesteld en een nieuwe organisatiestructuur
hebben opgezet.’ Professionaliseren, dat is in één woord
het doel van de veranderingen die de SRA op 1 oktober jl.
aankondigde. De houding en het gedrag van de
arbeidsdeskundige, zo cruciaal in de uitoefening van het
vak, staan centraal in deze professionalisering.
Uniek
Veel deelnemers zijn van mening dat de SRA meer landelijke
bekendheid moet krijgen. De SRA moet zich echter niet alleen
richten op de externe communicatie, maar minstens zoveel op
de interne communicatie. Er is bij veel leden ontevredenheid
over de hoeveelheid en de kwaliteit van de informatie die de
SRA aanbiedt. Ook de communicatiemiddelen kunnen beter.
De SRA-brochure is bij velen onbekend, de nieuwsbrief en
de website krijgen een lage waardering en ook de huisstijl
vindt men verouderd. De suggestie om een symposium te
organiseren wordt positief ontvangen, mits het symposium
duidelijk gewijd is aan gedragsgerelateerde zaken.
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	‘Wij moeten ons bewust zijn dat
we werken met mensen in een
niet benijdenswaardige situatie’

Sjaak Holthuijsen

Sjaak Holthuijsen werkte van
1985 tot 2015 als RegisterArbeidsdeskundige bij het UWV
en nu nog als zzp’er. Daarnaast
was hij bestuurslid van de NVvA en
vervolgens bij de SRA. Naast het feit
dat hij bestuurslid was heeft hij de
functie van Vraagbaak vervult.
‘De gedragsregels die we voor 2010
hadden, waren meer gericht op het
juridisch correct handelen dan op de
houding van de arbeidsdeskundige.
Vanaf de jaren negentig was ik aanwezig
bij alle zittingen van de toenmalige
Raad van Toezicht, en het viel me op
dat veel klachten betrekking hadden op
communicatie. Dat had ook te maken
met de toegenomen mondigheid van
mensen. Het was dus hoog tijd om
ook het persoonlijk handelen van de
arbeidsdeskundige in de gedragscode te
gaan beschrijven. Dat heeft niet alleen
geleid tot een nieuwe gedragscode, maar
ook tot het optuigen van een geheel nieuw
Tuchthuis, met een veel professionelere
procedure. Hierbij hoort de werkgroep
OOGH (Onderhoud en Ontwikkeling van
de Gedragscode en het Huis) die zorgt dat
de maatschappelijke ontwikkelingen een
plaats krijgen in de voortdurende evolutie
van dit huis en de gedragscode.

Vraagbaak
Na het installeren van het nieuwe Tuchthuis
werd er een Vraagbaak in het leven geroepen.
De Vraagbaak is beschikbaar voor alle partijen,
maar met name cliënten maken er gebruik van.
Ik heb de vraagbaakfunctie jarenlang vervuld
en kreeg toen een aantal vragen per week. Vaak
wilden cliënten weten of een bepaald gedrag van
een arbeidsdeskundige normaal was of ongepast.
Dit, om te weten of ze een terechte klacht hadden.
Ik heb geregeld meegemaakt dat er sprake was van
ongepast of intimiderend gedrag. Daarvan kon ik
zeggen dat dit niet strookt met onze gedragscode.
Het is daarna aan de klager om te beslissen of hij of
zij een klacht indient. Je doet als Vraagbaak niet aan
waarheidsvinding. Je zegt alleen: als dit, dan dat.
Transparanter en menselijker
De Vraagbaak, de Ombudsman en de
beroepsmogelijkheid die bij het nieuwe Tuchthuis
horen, maken het klachtenproces transparanter,
en ook menselijker. Het gebeurt wel dat cliënten
ons Tuchtrecht soms met andere bedoelingen
gebruiken. Dan draait hun klacht niet om hoe ze
door de arbeidsdeskundige zijn bejegend, maar
zijn ze het niet eens met de beoordeling. Daarover
gaat het Tuchtcollege niet. De klacht en uitspraak
kunnen dan worden gebruikt als aanvullend
materiaal in een civiele procedure die daardoor
tóch zal worden beïnvloed. Dat is geen goede
zaak. Ook al omdat een tuchtzaak veelal een grote
impact heeft op de betreffende arbeidsdeskundige.
Andersom moeten we beseffen dat wij, als
arbeidsdeskundigen, werken met mensen die zich
in een niet benijdenswaardige situatie bevinden.
Daar moeten we niet lichtzinnig mee omgaan.’

Hans van Unen begon in 1999 als
arbeidsdeskundige, ging in 2014 met
vervroegd pensioen en werkt nu als
zelfstandige. In 2007 kwam hij in het
bestuur van de NVvA, waar hij later tot
november 2011 vicevoorzitter van was.
Daarna was hij algemeen bestuurslid
van juni 2014 tot juli 2015.
‘Omdat ik vanuit de NVvA de contactpersoon was
voor de SRA raakte ik betrokken bij de ontwikkeling
van de nieuwe gedragscode die Erwin, Bas, Joop
en Sjaak hadden opgepakt. Ik wilde meedoen, juist
vanuit mijn interesse als arbeidsdeskundige. Mijn
eigen motivatie kwam voort uit de vele malen dat
ik vakgenoten hun cliëntbeoordeling had horen
motiveren met de tekst: ‘op grond van mijn ervaring
als arbeidsdeskundige’. Dat vond ik hooghartig,
want je hebt de plicht je beoordeling heel goed uit
te leggen. Elke beoordeling raakt de betrokkene
direct in de portemonnee. Dat besef miste ik en
daar schrok ik van.
Niemand houdt jouw pen vast
Vóór de gedragscode waren er de gedragsregels,
maar dat was toch een ver-van-mijn-bed-show.
Na de introductie van de gedragscode kon elke
register-arbeidsdeskundige de cursus
Morele Besluitvorming volgen. De meeste
opdrachtgevers vragen naast een certificering
dat de arbeidsdeskundige zich laat registreren
en daarmee de code onderschrijft. Ook in de
opleidingen wordt hier aandacht aan besteed.
Het is dus veel meer dan een document. De
gedragscode onderstreept je onafhankelijkheid,

zowel naar de opdrachtgever als naar de
werknemer. Niemand houdt mijn pen vast als
ik een beoordeling schrijf. Ik bepaal, maar de
gedragscode helpt bij de onderbouwing.
Slijp je eigen gedrag aan de code
Ik was co-trainer bij de cursussen Morele
Besluitvorming van Rob van Es en Erik-Jan
Wervelman. Met de deelnemers werkte ik de
dilemma’s uit, die zij inbrachten. Dan ontdek
je dat het model van Morele Besluitvorming
je veel richting biedt, maar dat je zelf je
keuzes moet maken. Neem het aanraken
van een cliënt, dat doe je niet, anders
dan een hand geven. Ik heb die regel ooit
bewust doorbroken. Het ging om een vrouw
die door een angststoornis maandenlang
geen brieven had geopend waardoor
haar uitkering was stopgezet. Ik had een
afspraak met haar op het UWV-kantoor en
ik zag hoe bang ze was. Nadat ik haar had
aangehoord, besloot ik ter plekke te regelen
dat haar uitkering zou worden hervat. Maar
ik vond het eng haar alleen te laten. Voor
ik wegging, legde ik mijn handen op die van
haar en zei: ‘We gaan dit samen oplossen.
Ik ben zo terug.’ Twee jaar later, ik was aan
het winkelen, stond ze ineens met een grote
glimlach voor mijn neus, ze wist nog wie ik
was. Hiermee wil ik maar zeggen: we hebben
een waardevolle gedragscode, gebruik hem
om je eigen gedrag aan te slijpen.’

	‘Met de Gedragscode
SRA sta je niet
(helemaal) alleen’

Hans van Unen

	‘De Gedragscode
SRA maakt dat je
bewuster handelt’
Erwin Audenaerde

Erwin Audenaerde werkt sinds 1994
als Register-Arbeidsdeskundige
en was voorzitter van de NVvA
(1997-2001) en (vice)voorzitter van
de SRA (2003-2011). Hij stond aan de
wieg van de Gedragscode SRA en
gaf van 2012 tot 2017 trainingen in
Morele Besluitvorming.
‘Toen ik begon als arbeidsdeskundige
waren er een miljoen arbeidsongeschikten,
waar veel verborgen werkloosheid
onder zat. Voor veel mensen was de
WAO lucratiever dan werken. In de jaren
negentig werd daar van overheidswege het
mes ingezet en dat zag je meteen terug in
een stijging van het aantal klachten over
arbeidsdeskundigen. Toen ontdekten
we dat onze gedragsregels niet meer
voldeden. Een arbeidsdeskundige diende
fatsoenlijk te handelen. Maar wat is
fatsoenlijk? De inhoud daarvan verandert
in de tijd. Je hebt termen nodig waarmee
je arbeidsdeskundigen kunt aanspreken,
maar ook beschermen. Joop van Raalte en
ik dachten de gedragsregels wel te kunnen
herschrijven, maar we ontdekten al snel
hoe gecompliceerd zoiets is.
Stevige discussies over ethiek
In die tijd ging ik met een journalist mee
op pad voor het magazine van de SRA,
Aanr’ader. Dan deden we samen de
interviews. Zo kwamen we ook bij ethicus
Rob van Es terecht. We hadden een heel
leuk gesprek en daarop vroeg ik of hij met

ons wilde meedenken over onze gedragscode.
Dat wilde hij. Een van de eerste dingen die hij deed
was ons duidelijk maken dat je moet beginnen
met het vaststellen van de waarden waar je als
beroepsgroep voor wilt staan. Pas daarna kun
je normen gaan stellen. Ook advocaat Erik-Jan
Wervelman hadden we gevraagd ons te begeleiden,
met name voor de juridische context. Rob van Es
startte met ons wegwijs te maken in de ethiek.
Hij verzorgde een meerdaagse cursus die vol
eyeopeners zat. Dat leidde tot even boeiende als
verhitte discussies.
Beginselen ophalen bij de beroepsgroep
Al snel kwamen we tot de conclusie dat het niet
aan ons als bestuur is om de ethische beginselen
te bepalen. Daarop zijn we met Rob en Erik-Jan
het land ingegaan om tijdens sessies input op te
halen bij de arbeidsdeskundigen. Met hen gingen
we in gesprek over zaken als: hoe introduceer je
jezelf als arbeidsdeskundige bij een eerste bezoek
en welke informatie verstrek je, hoe ga je om met
geheimhouding, hoe zit het met professionele
distantie versus betrokkenheid. Zo werkten we
in drie jaar naar de gedragscode die er nu ligt.
Om arbeidsdeskundigen hiermee bekend te maken
ontwikkelden we de cursus Morele Besluitvorming
die van 2011 tot 2019 is aangeboden. De code,
de cursus en het feit dat ook de opleidingen
aandacht besteden aan de gedragscode maken de
arbeidsdeskundige beter bewust van de gevolgen
van zijn doen en laten. Hierdoor kan hij zijn
afwegingen beter maken en (nog) zorgvuldiger
gaan handelen. En dat is het uiteindelijke doel van
de gedragscode.’

Bas Hagoort werkt sinds 1984 als RegisterArbeidsdeskundige, was bestuurslid
van de NVvA (1986-1990) en bestuurslid/
penningmeester van de SRA (2000-2010),
waarna hij tot 2019 als Arbeidsdeskundig
Ombudsman actief was.
‘Bij de inrichting van het nieuwe Tuchthuis voerden
we een Arbeidsdeskundig Ombudsman in om zo
veel mogelijk zaken via bemiddeling op te lossen.
Uit vooronderzoek wisten we dat veel klachten
voortkwamen uit gebrekkige communicatie.
‘De arbeidsdeskundige heeft niet naar me
geluisterd’, was een vaak gehoorde klacht. Of:
‘De arbeidsdeskundige heeft dat wat ik belangrijk
vond niet in zijn rapport opgenomen.’ Daarom werd
de tuchtprocedure aan de voorzijde uitgebreid
met een ombudsman die in gesprek met de klager
de klacht verder aanscherpt. Dat gebeurt op
neutraal terrein zoals een vergaderruimte in een
hotel. Na dat gesprek spreekt de ombudsman
met de beklaagde collega. De klager wacht dan
elders. Tot slot is er een driehoeksgesprek.
Soms zijn er advocaten bij, maar de klager en
beklaagde moeten er in het gesprek met de
Arbeidsdeskundig Ombudsman altijd zelf bij zijn.
Vaak is de klager het niet eens met de uitkomst
van het arbeidsdeskundige onderzoek. Dan kan
ik vertellen dat het tuchtsysteem daar niet voor
bedoeld is. Ook gebeurt het dat de klager zich
door de arbeidsdeskundige niet ‘gezien’ voelt.
In de bemiddeling kan dat gevoel vaak worden
weggenomen. In beide cases komt er dan
geen tuchtzaak.

Onzorgvuldig gedrag leidt tot twist
Ik denk dat veel klachten te voorkomen zijn
door een nog zorgvuldigere werkwijze. Dat
begint bij een onafhankelijke positionering
van de arbeidsdeskundige. Als bijvoorbeeld
in het kader van WVP een werknemer
bij de werkgever een gesprek heeft en
dan de leidinggevende met iemand van
personeelszaken en de arbeidsdeskundige
achter één tafel aantreft, kan die
werknemer moeilijk bevatten dat zoiets
objectief gaat. Een ander voorbeeld is dat
de werknemer zijn rapport niet als eerste
toegestuurd krijgt, maar via de werkgever.
Dat wekt terecht wrevel en is onnodig.
Wie zorgvuldig handelen nalaat omdat het
extra tijd zou kosten, heeft ongelijk. De
weerstand die dit oproept, kost juist tijd.
Nog veel te doen!
De Gedragscode SRA heeft absoluut
zijn meerwaarde bewezen, maar voor de
toekomst moeten we aan meer bekendheid
werken. Het grote publiek denkt nog steeds
dat artsen de arbeidsongeschiktheid
bepalen, terwijl het op zijn minst een
medisch-arbeidsdeskundige beoordeling
is waarbij de arbeidsdeskundige als laatste
diens deel doet. Verder zou ik graag willen
dat ons beroep beschermd wordt en dat het
Arbeidsdeskundig Tuchtcollege, net als het
Medisch Tuchtcollege, een wettelijke status
krijgt in plaats van verenigingstuchtrecht.
Tot slot zou ik veel meer zaken willen
ophalen. SRA ziet nu slechts het topje van
de ijsberg. Dus er is nog veel te doen!’

	‘Veel klachten
komen voort
uit slechte
communicatie’
Bas Hagoort

	‘Van sanctioneren
naar informeren’
Joop van Raalte

Joop van Raalte werkt sinds 1988
als Register-Arbeidsdeskundige,
waarvan de laatste 20 jaar bij
De Amersfoortse Verzekeringen.
Hij was bestuurslid van de SRA
(2004-2012) en werd later gevraagd
om een extra anderhalf jaar in deze
rol bij te springen.
‘Wij wilden geen gedragsregels om de
arbeidsdeskundigen de maat te kunnen
nemen, maar om ze te laten groeien.
Dat was de voornaamste reden om de
gedragscode opnieuw uit te vinden.
De oude gedragsregels waren daarbij
vergeleken een doos van Pandora: je werd
erin gezogen, maar je wist niet wat eruit
zou komen. Met het model van Morele
Besluitvorming is dat heel duidelijk. Als
je die cursus hebt gevolgd, kun je zelf
proactief vaststellen of je je aan de regels
hebt gehouden. Deed je dat niet, dan zie je
op welke punten je de fout in ging, en zou je
daar voortaan meer aandacht voor kunnen
hebben of misschien een cursus in kunnen
volgen. Ook zou je vanuit dit model tegen
je opdrachtgever kunnen zeggen dat je
een bepaalde opdracht niet kunt uitvoeren
omdat je op een zeker gebied het risico
loopt in strijd te zijn met de gedragscode.
Ons doel van toen is
volop in ontwikkeling
Als direct betrokkene ben ik heel
enthousiast over onze gedragscode, maar
ik zat er middenin. Dit dwingt me om te

kijken naar het effect ervan op de gemiddelde
register-arbeidsdeskundige die veel meer afstand
tot deze materie heeft. Dan nóg durf ik te stellen
dat ons hele Tuchthuis ons vak naar een hoger
niveau heeft getild. De procedure is vriendelijker,
fatsoenlijker en eigentijdser geworden. Het
geeft goed aan hoe we met elkaar willen omgaan.
Heel belangrijk vind ik bijvoorbeeld dat de
arbeidsdeskundige het nu direct te horen krijgt
als er een klacht tegen hem is ingediend. Dat geeft
hem de kans contact op te nemen met de klager
voordat de zaak start. Positief is verder dat heel
veel register-arbeidsdeskundigen de cursus Morele
Besluitvorming volgden, al zou je willen dat dit voor
allen gold. Een ander effect van de nieuwe code was
dat zo’n tweehonderd arbeidsdeskundigen hierover
meediscussieerden tijdens de Lagerhuissessies die
we hielden. Dat heeft hun band met de SRA verder
aangehaald. Tot slot noem ik de Vraagbaak, de
Ombudsman en de beroepsmogelijkheid.
Al deze zaken bij elkaar maken dat ons doel ‘van
sanctioneren naar informeren’ volop ‘in progress’ is.
Op naar de volgende vernieuwing!
Toen wij in 2010 deze supermoderne gedragscode
realiseerden, was dat een voorbeeld voor vele
beroepsgroepen die daar met een jaloers oog
naar keken. Daar ben ik dan ook heel trots op.
Nu is de gedragscode tien jaar oud, maar wordt hij
continu gemoderniseerd. Toch hoop ik dat er over
een paar jaar een aantal jonge arbeidsdeskundigen
opstaat en zegt: ‘Dit is ouwe meuk. We gaan de
code vernieuwen!’
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