
Beste RSC’ers, 
 
We presenteren vandaag meerdere nieuwe RSC-initiatieven. De meeste daarvan staan keurig in het 
programmaboekje. Namens het bestuur wil ik nu stilstaan bij één uitzondering op die regel. Een 
initiatief waar we als bestuur zeer enthousiast over zijn, maar dat je in het programma tevergeefs 
zult zoeken. 
 
We starten een nieuw register. 
 
Registers zijn natuurlijk een bekende RSC-activiteit. Waarom dan deze geheimzinnigheid? Wel, dit 
register is een bijzonder geval. Of misschien moet ik zeggen: uitzonderlijk.  
 
We hebben het hier namelijk over een Register van Uitzonderlijke Verdienste. 
 
Met dit nieuwe register eert het RSC personen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. 
Voor het vak casemanagement.  
Voor de beroepsgroep van casemanagers.  
En voor de Stichting RSC.  
 
Kortom, dit is een register voor mensen die met hun passie, visie en inzet uitzonderlijke bijdragen 
hebben geleverd aan datgene waar het RSC voor staat. RSC’ers van de buitencategorie. 
 
Herwin, jij bent zo’n RSC’er van de buitencategorie. Ik nodig je daarom namens het voltallige RSC-
bestuur uit voor inschrijving in dit nieuwe Register van Uitzonderlijke Verdienste. 
 
De afgelopen 25 jaar ben je van onschatbare waarde geweest voor ons vakgebied. Wat zeg ik: jij zag 
als eerste dat het een vakgebied ís. Een vakgebied dat een geldstroom managet die in de miljarden 
loopt. In de jaren ’90 van de vorige eeuw begrepen maar weinigen jouw visie. Anno 2022 is 
casemanagement bij ziekte en arbeidsongeschiktheid niet meer weg te denken.  
 
Rond 1997 ontwikkelde je de opleiding tot register casemanager. Later richtte je samen met Marjol 
Nikkels CS Opleidingen op. Je stond aan de wieg van de eerste beroepsvereniging voor beoefenaars 
van ons vakgebied. En toen je zag dat een noodzakelijk register voor taakdelegatie te lang uitbleef, 
richtte je het RSC op. 
 
De meeste mensen in de zaal hebben waarschijnlijk les van je gehad. Ik hoef dus niet uit te leggen 
dat je een inspiratie voor velen bent. Ook politiek Den Haag wisselt graag met jou van gedachten. 
 
Ik weet zeker dat je de komende periode van invloed zult blijven. Je kunt het immers niet laten om 
met het vakgebied bezig te zijn. Zo laat je sinds december 2020 geregeld van je horen via je eigen 
platform Verzuimdynamiek. 
 
Je neemt daarbij geen blad voor de mond. Heeft iemand een belang te behartigen, dan mag hij dat 
van jou lekker zelf doen. Jij geeft je eigen mening, puur en ongezouten. Die raakt nog wel eens een 
gevoelige scheen (of twee). Maar hij is altijd van waarde. 
 
Beste Herwin, we weten hoe het hoort. Dus uiteraard ontvang je bij je inschrijving in het Register 
van Uitzonderlijke Verdienste een oorkonde. Deze fungeert als kwaliteitsbewijs. 
 
Daarnaast wil ik je graag een ereteken opspelden. De Erespeld die ik hier omhooghoud, bestaat uit 
een boom van wit goud die ons vakgebied symboliseert. In de boom zit een uil van rosé goud, ten 



teken van wijsheid. De twee ogen bestaan uit zwarte diamantjes en staan voor een wakende, 
vooruitziende blik. Ze houden scherp in de gaten of de boom goed blijft groeien en bloeien. 
 
Herwin, ik kan er verder kort over zijn: als iemand dit ereteken verdient, ben jij het. 
 
RSC’ers, ik ga Herwin nu vragen om naar mij toe te komen en zijn onderscheidingen in ontvangst te 
nemen. Mag ik iedereen die hiertoe in staat is vragen om op te staan en hem een welverdiend 
applaus te geven? 


