Symposium Werken zonder beperking
Op zaterdag 18 april 2015 vindt van 13.00 tot 17.00 uur het symposium ‘Werken zonder
beperking’ plaats. Heeft u een chronische aandoening en heeft u een vraag over arbeid,
of arbeidsongeschiktheid? Heeft u ondersteuning nodig bij een situatie op uw werk, wilt u
de mogelijkheden tot arbeidsparticipatie verbeteren, of wilt u meer weten over de
invoering van de participatiewet en de consequenties die dat voor u heeft?
Noteer dan 18 april in uw agenda en meld u aan bij uw patiëntenvereniging.
Inhoud programma
In het symposium 'Werken zonder beperking' worden actuele ontwikkelingen over regels,
wetgeving en de praktische uitvoering, belicht door diverse sprekers van gemeente, UWV
en werkgevers en specifiek toegespitst op de situatie van werknemers/ werkzoekenden/
arbeidsongeschiktheid.
Met de invoering van de Participatiewet wordt de wijze waarop u ondersteund wordt richting werk, door de
gemeente vastgesteld en uitgevoerd. Hierbij streeft de gemeente naar maatwerk, maar hoe moet u zich dat
voorstellen? Worden de voor u noodzakelijke werkplekvoorzieningen in de toekomst nog wel vergoed? En zo zijn er
nog wel een paar vragen. Als u met deze en andere vragen zit, kom dan op 18 april naar het symposium!

Er zal ook ruimte zijn om met deskundigen over persoonlijke arbeidsvraagstukken te praten
en kennis en ervaring kan met elkaar gedeeld worden over de werking en impact van de
Arbeidsparticipatietool (zie www.arbeidsparticipatietool.nl). Daarnaast geeft het
symposium ook praktische handvatten over ergonomische vraagstukken, het handig
communiceren op het werk en het omgaan met energie.
Programma-indeling*
 12.30 uur: inloop met een broodje
 13.00 uur: start plenaire programma.
Informatie uitwisselingen en discussie - onder leiding van dagvoorzitter Cees Oprins tussen Astrid Hendriks (UWV Programmamanager Wajong UWV), Aart van der Gaag
(Commissaris 100.000 banen VNO/NCW), Johan Kruithof Wethouder Werk & Inkomen
gemeente Apeldoorn, Karel Bootsman (arbeidsdeskundige Tata Steel) en een
medewerker met een chronische aandoening.
* Wijzigingen voorbehouden

 14.30 uur: pauze
 14.50 uur: start workshopronde 1
(keuze tussen workshop 1 of 2, of de
informatiemarkt)
 15.50 uur: start workshopronde 2
(keuze tussen workshop 2, of 3 of de
informatiemarkt)
 16.45 uur: afsluiting met een drankje
U kunt kiezen uit 3 workshops:
1. ‘Handig communiceren op het
werk’ van Annemiek de Crom
2. Ergonomisch advies van Tom
Mol (Ergoshop)
3. 'Grip op je vermoeidheid' van
Annemiek de Crom

Locatie van dit landelijke symposium op zaterdag 18 april 2015
Congrescentrum de Eenhoorn in Amersfoort. Centraal gelegen: tegenover station
Amersfoort.

Kosten Symposium ‘Werken zonder beperking’ en aanmelden:
Toegang tot het symposium is €68,- p.p. Check de website van uw patiëntenvereniging of u
gratis naar het symposium kunt. U kunt u aanmelden bij uw eigen patiëntenorganisatie.
Gratis voor leden van...
Leden van de Nederlandse Hypofyse Stichting, ITP Patiëntenvereniging, NVVR ‘de
Wervelkolom', Psoriasis Vereniging Nederland en Belangenvereniging van Kleine Mensen
kunnen GRATIS naar het Symposium. Als u geen lid bent, maar uw chronische aandoening
behoort wel tot deze patiëntengroepen, betaalt u €50,-. Als u zich voor 1 februari 2015
aanmeldt kunt u gratis één introducé meenemen. U kunt u aanmelden bij uw eigen
patiëntenvereniging.
Meer informatie: zie www.arbeidsparticipatietool.nl/symposium

