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Net als in de Sociale Zekerheid gaat de ontwikkeling van het vakgebied van de 

register casemanager met een enorme vaart. Waar de register casemanager zich 10 

jaar geleden alleen maar bezighield met de verzuimbegeleiding, zijn allerlei 

doorontwikkelingen en specialisaties vandaag de dag de normaalste zaak van de 

wereld. Maar hoe onderscheidt een werkgever, werknemer of bijvoorbeeld een 

bedrijfsarts de gespecialiseerde casemanager van haar vakbroeders en -zusters? 

Gespecialiseerde casemanagers ondersteunen 

toenemend bedrijfsartsen, werken samen met 

juristen op het juridisch vlak of leveren met 

kompasgesprekken een bijdrage aan werk-

hervatting of het maken van keuzes. Allemaal 

activiteiten gericht op de werknemer en op het 

voorkomen van onnodig (lang) verzuim. Door 

steeds nieuwe, geaccrediteerde specialisaties aan  

te bieden, komen we tegemoet aan de marktvraag 

naar gespecialiseerde professionals. Natuurlijk is 

het dan ook prettig als het voor de buitenwereld 

zichtbaar is dat een casemanager gespecialiseerd is. 

Zeker in een tijd dat er steeds meer om specialisaties 

wordt gevraagd. 

Begin 2017 komt er daarom een aanvullend register 

voor de casemanagers die één of meerdere van  

deze opleidingen hebben gevolgd en het examen 

en/of assessment succesvol hebben afgelegd. Zij 

kunnen zich inschrijven in het Specialisatie Register 

Casemanagement. Een bedrijfsarts die dan bijvoor-

beeld voor werkzaamheden in taakdelegatie of de 

verlengde arm ondersteuning zoekt, kan zo vrij 

eenvoudig de juiste professional vinden.

Complementair aan RNVC
De administratie en registratie van deze 

verschillende specialisten vergt veel tijd en is  

secuur werk dat ieder jaar weer opnieuw moet 

gebeuren. Bijscholingen, intervisies, werkstages 

moeten worden geregistreerd zodat de aantekening 

ook weer voor de nieuwe periode van toepassing is. 

Om tal van redenen, waaronder bovenstaande, heeft 

het bestuur van de RNVC na 2 jaar overleg van onze 

zijde helaas toch gemeend haar deuren voor deze 

nieuwe lichting specialisaties gesloten te moeten 

houden. Vandaar dat we verder gaan met een eigen 

register. Let wel: dit register is complementair aan 

de RNVC, niet vervangend. De RNVC is als 

beroepsvereniging de wettelijke vertegenwoordiger 

van de casemanagers in Nederland en beheert de 

titels Register case en caremanager (Rccm) en 

Casemanager regie op verzuim (Crov). 

Hoe werkt het Specialisatie Register 
Casemanagement?
Professionals met de juiste papieren kunnen zich 

inschrijven in het Register om vervolgens de 

bijbehorende titel met de aantekening achter de 

Specialisatie Register Casemanagement 
                 en 
          VeReFi KennisKring 
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Een stichting om 
kwaliteit te borgen

Voor de VeReFi KennisKring  

en het beheer van het 

Specialisatie Register 

Casemanagement hebben we 

ervoor gekozen een stichting  

op te richten. Hiervoor hebben 

we de hulp ingeroepen van  

mr. Jörg Gerrits, partner bij 

Van 't Hullenaar & partners 

advocaten. Hij licht de keuze 

voor een stichting toe: 

‘Aan mij is onder andere de 

vraag voorgelegd welke rechts-

vorm het meest geschikt zou 

zijn om het ideële doel van de 

VeReFi KennisKring en het 

daaraan verbonden Register te 

verwezenlijken. VeReFi wilde 

hiertoe een vereniging of een 

stichting oprichten. Het 

belangrijkste verschil zit in  

het feit dat het bestuur van  

een stichting in beginsel aan 

anderen geen verantwoording 

schuldig is. Een vereniging  

moet daarentegen rekening en 

verantwoording afleggen aan 

haar leden en die leden kunnen 

– door middel van de algemene 

VeReFi zich uiteraard bewust 

van het bestaan van het risico 

dat leden op enig moment 

rechtstreeks zaken met elkaar 

gaan doen, buiten de kring om. 

Juridisch gezien is het mogelijk 

om dat risico te beperken door 

een verbod op te nemen om 

tijdens de duur van het lid-

maatschap en een bepaalde 

periode daarna rechtstreeks 

zaken te doen met andere leden 

van de VeReFi KennisKring. 

Overtreding zou dan kunnen 

worden gesanctioneerd met een 

forse contractuele boete. Echter, 

dat is niet wat VeReFi wil. Het 

doel van de VeReFi KennisKring 

is namelijk om leden te laten 

excelleren, topexpertises bij 

elkaar te brengen en de kwaliteit 

van kennis en dienstverlening 

voor specialisten en hun klanten 

te borgen en te bevorderen. Een 

contractueel verbod om recht-

streeks zaken met elkaar te 

doen, past niet bij dit ideële 

doel.’

ledenvergadering – ook een 

grote invloed uitoefenen. VeReFi 

wil met het oprichten van een 

stichting de regie grotendeels  

in eigen hand houden en voor- 

komen dat zij haar ideële doel 

niet kan verwezenlijken. Om  

de kwaliteit van de stichting te 

borgen, wordt op dit moment 

overwogen om direct ook een 

orgaan op te richten dat toezicht 

moet gaan houden op de 

stichting.

 

De stichting zal worden 

opgericht bij notariële akte. 

Daarin worden ook direct de 

statuten opgenomen, waarin 

onder meer wordt vastgelegd 

wat het doel is van de stichting, 

de wijze waarop bestuurders 

dienen te worden benoemd en 

ontslagen en de bevoegdheden 

en de verplichtingen van de 

bestuurders. Nadat de stichting 

is opgericht, zal een deelnemers-

reglement worden vastgesteld. 

Hierin zal onder andere worden 

opgenomen wat de voorwaarden 

zijn voor het deelnemerschap, 

welke verplichtingen een 

deelnemer heeft en de gronden 

waarop het deelnemerschap  

kan worden beëindigd.

 

Het is de ambitie en de bedoeling 

dat leden van de VeReFi Kennis-

Kring (specialisten en werk-

gevers) via die kring met elkaar 

zaken gaan doen. Hierbij is 

‘Het doel van de 

VeReFi KennisKring 

is leden te laten 

excelleren en 

topexpertises bij 

elkaar te brengen’



naam te mogen zetten. Eenmaal ingeschreven 

gelden spelregels, bijvoorbeeld verplichte 

bijscholingsmomenten. Dit kunnen daadwerkelijke 

opleidingen zijn, maar ook met het volgen van 

actualiteitsprogramma’s of in sommige gevallen 

intervisies kunnen PE-punten worden gehaald.  

De stichting die de Registers beheert zal de PE-

activiteiten uitbesteden aan de VeReFi KennisKring, 

die hiervoor jaarlijks op tal van verschillende 

momenten programma’s en diensten gaat 

aanbieden. Denk aan de VeReFi kennisdagen, de 

VeReFi Zomermarkt, allerlei tools en onderlinge 

dienstenplatforms, inkoopvoordelen, etc. 

Op dit moment werken we hard aan de oprichting 

van de stichting en de precieze invulling van het 

aanbod. Houd verefi.nl en cs-opleidingen.nl in de 

gaten voor het laatste nieuws.     n 
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Geld besparen met sociale zekerheid.
Maak kennis met Winrisk.

Hoe heeft uw organisatie het WGA en 
Ziektewet risico verzekerd?

www.winrisk.nlinfo@winrisk.nl

‘Een register voor casemanagers die  

een specialisatie hebben gevolgd’


