Specialisatie Register Casemanagement
en
VeReFi KennisKring
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?
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kunnen zich inschrijven in het Specialisatie Register
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Casemanagement?
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‘Een register voor casemanagers die
naam te mogen zetten. Eenmaal ingeschreven
gelden spelregels, bijvoorbeeld verplichte

een specialisatie hebben gevolgd’

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 PEactiviteiten 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.
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Geld besparen met sociale zekerheid.
Maak kennis met Winrisk.

Hoe heeft uw organisatie het WGA en
Ziektewet risico verzekerd?

info@winrisk.nl
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www.winrisk.nl

