Nieuw register voor
gespecialiseerde casemanagers

‘Het RSC staat
voor borging
van kwaliteit’

Afgestudeerden van de opleidingen Post Bachelor Register Casemanagement,
Regie op Verzuim en Regie op Ziektewet kunnen zich sinds 1 januari 2017
inschrijven in een nieuw register: het Register Specialistisch Casemanagement
(RSC). Directeur Marcel Boudewijnse legt uit waarom het RSC een ‘must’ is.

Waarom een nieuw register?
‘Het vakgebied van de register casemanager

Ook is er de realisatie dat veel verzuim een niet-

ontwikkelt zich snel. Vroeger ging het vooral om

medische oorzaak heeft. Daarom zijn er ook

verzuimbegeleiding, maar het aandachtsgebied

casemanagers die zich specialiseren in conflict-

wordt steeds groter. Casemanagement onder

hantering. Bij conflicten wordt vaak het gemeen-

taakdelegatie (of ‘verlengde arm’) is bijvoorbeeld

schappelijk belang uit het oog verloren, de

bezig met een opmars. Bij taakdelegatie werkt de

casemanager kan hier dus een erg belangrijke rol

casemanager onder toezicht en verantwoordelijk-

in spelen. Ook kan hij als onafhankelijke derde

heid van de bedrijfsarts. De casemanager TD heeft

zogenoemde kompasgesprekken voeren om

anders dan een ‘gewone’ casemanager beperkte

erachter te komen wat mensen blokkeert, om zo

toegang tot medische gegevens. Dat geeft hem

schot te krijgen in het werkhervattingsproces.

meer mogelijkheden om samen met de bedrijfsarts
te zorgen voor optimale

Kortom, steeds meer casemanagers

verzuimbegeleiding. En deze

volgen een specialisatie. En als je dat

categorie casemanagers zal

hebt gedaan, is het wel fijn als dat

steeds groter worden als
gevolg van de regelgeving
van de Autoriteit Persoonsgegevens.
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‘RSC-leden zijn
vindbaar op hun
specialisatie’

herkend en erkend wordt en als je
ervoor kunt zorgen dat je kennis
up-to-date blijft. Daarvoor is het RSC
opgericht.’

Waarborg van kwaliteit

Wat is dan het verschil met de RNVC?
‘De RNVC is er voor de algemene titels Crov en
Rccm. Maar de RNVC wilde geen extra registers
openen voor specialisaties, daarom hebben CS en
VeReFi gezamenlijk het initiatief genomen en een
onafhankelijke stichting opgericht. Het RSC is dus

RSC-leden:

• Hebben een gedegen en getoetste vooropleiding
• Zijn of worden gekwalificeerd voor hun specialisatie
• Houden hun vak op een professionele manier bij

complementair aan de RNVC. We gaan er hard aan
werken een echt keurmerk te worden want het RSC
heeft kwaliteitsborging hoog in het vaandel staan.
Het kan niet zo zijn dat je ooit eens een opleiding

Mogen RSC-leden ook een titel voeren?

volgt en dan niets meer hoeft te doen; de

‘Jazeker, het RSC kent 4 hoofdregisters:

ontwikkelingen in de sociale zekerheid gaan daar

- RSC-RCM voor gediplomeerden Post Bachelor
Register Casemanagement

veel te snel voor.

- RSC-ROV voor gediplomeerden Regie op Verzuim
Het is niet voor niets dat als je langer dan twee jaar

- RSC-ROZ voor gediplomeerden Regie op
Ziektewet

geleden bijvoorbeeld Regie op Verzuim hebt
gehaald en je wilt inschrijven bij het RSC, je eerst
een entreetoets moet doen. Deze entreetoets is van

- RSC-ROW voor gediplomeerden Regie op
Werkvermogen (deze opleiding is in ontwikkeling)

essentieel belang voor de kwaliteitsborging binnen
het register. Als je je kennis niet continu bijhoudt,

Op het moment dat een casemanager is ingeschreven

loop je binnen de kortste keren achter de feiten aan

in een van deze hoofdregisters mag hij/zij de

en kun je je opdrachtgever niet meer optimaal

bijbehorende titel voeren, dus RSC-RCM, RSC-ROV,

adviseren.’

RSC-ROZ of RSC-ROW.

Hoe zorgt het RSC dan voor kwaliteitsborging?

De specialisaties worden niet zichtbaar in de titel,

‘De leden zijn verplicht iedere twee jaar 25 PE-

omdat er meerdere specialisaties komen en dan zou je

punten te behalen en een

wel erg lange titels krijgen. Maar, ze

kennistoets te doen.

zijn wel zichtbaar als aantekening in

Voor het behalen van die PEpunten worden maandelijks
diverse bijscholingsavonden

‘Elke maand
bijscholings-

en intervisiebijeenkomsten
georganiseerd. In eerste instantie

avonden ’

het openbare RSC-register. In dit
register zijn de leden vindbaar op
naam, maar ook op hoofdtitel en
specialisatie. Zo is bijvoorbeeld
zichtbaar dat iemand RSC-RCM is en

is dit uitbesteed aan de VeReFi

de aantekeningen ‘Taakdelegatie’ en

KennisKring, maar als we wat

‘Conflicthantering’ heeft behaald.’

verder zijn, zullen ook andere
organisaties bijscholingen gaan verzorgen.

Moet je al een specialisatie gevolgd hebben als je
je wilt inschrijven?

De bijscholingen zijn veelal ’s avonds, zodat de

‘Dat hoeft niet, als je een van de initiële opleidingen

leden overdag gewoon declarabele uren kunnen

voor de hoofdregisters gevolgd hebt, kun je je nu al

maken. Ook maken we het financieel aantrekkelijk

inschrijven en profiteren van de voordelen. Maar, het

een bijscholing te volgen: in die 2 jaar zijn de eerste

RSC is er voor gespecialiseerde casemanagers, dus

2 keer gratis, daarna kan een lid nog 6 bijscholingen

het is wel de bedoeling dat je binnen 3 jaar alsnog een

volgen voor slechts € 35 per keer. Ook met het

specialisatie volgt.’

bijwonen van de VeReFi Kennisdagen/Zomermarkt

CS Verbindt!

zijn punten te verdienen en natuurlijk levert een

Meer informatie: www.register-rsc.nl of maak een

extra specialisatie ook punten op.

afspraak via info@register-rsc.nl
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