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5e nieuwsbrief 
 
Je ontvangt deze nieuwsbrief als je een 
cursus bij het SV college hebt gevolgd of 
als je hebt aangegeven interesse in een 
cursus en/of deze nieuwsbrief te hebben. 
Mocht je geen prijs (meer) stellen op deze 
nieuwsbrief stuur dan een bericht naar: 
hetsvcollege@gmail.com.  
 

 

Kamerbrief  

Aanpak mismatch sociaal-medisch beoordelen en hardheden WIA   

De achterstanden bij UWV lopen steeds verder op. Er zijn meer sociaal-medische beoordeling nodig 
dan op dit moment uitgevoerd worden en de verwachting is dat het aantal sociaal-medische 
beoordelingen in de toekomst alleen nog maar zullen toenemen. 
In de kamerbrief van 26 augustus 2022 wordt hier aandacht aan besteed met maatregelen op korte 
termijn, op middellange termijn en op lange termijn.  
De maatregelen op korte termijn zoals de vereenvoudigde afhandeling van de WIA aanvragen van 60 
plussers zijn/worden inmiddels door UWV ingevoerd. Uiteraard hebben deze maatregelen impact op de 
dagelijkse praktijk van verzuimbegeleiding en advies. Meer weten? 
 
Bij voldoende belangstelling organiseert het SV College de 

Update SV 2022: actualiteitenmiddag  
Datum:  donderdag 1 december 2022 
Plaats:  Brandevoortse Hoeve Helmond 
Aanvang :  12.30 met de Brandevoortse lunch Inloop vanaf 12.00 uur 
                   13.30 aanvang programma 
   16.00 afsluiting 
Kosten:  € 125*   
*In verband met het 15 jarige bestaan van Buro Ben van Lieshout ontvang je een korting van € 15 op de 
workshopprijs.  Je betaald dus nu € 110,00 inclusief lunch. 
 
Accreditatie arbeidsdeskundigen 
Ik heb deze activiteit aangemeld bij de NVVA met het verzoek om een accreditatiepunt toe te kennen.  
 
Interesse schrijf je in via www.svcollege.nl of gebruik deze link. 
Verhinderd op 1 december 2022, maar wel interesse maak dat dan ook via de aanmeldpagina kenbaar 
 
Het SV College / Ben van Lieshout 
hetsvcollege@gmail.com 06 51 28 13 64
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