
	

	

																																			

	 	

	

		

	

	

																																														
	
	

	
	
	
	
	
	
	

PROGRAMMA  
Onder leiding van dagvoorzitter Tom van ’t Hek  
 
13.00  Ontvangst met koffie, thee 
 
13.30  Welkomstwoord  

• drs. Mariëtte Hamer, voorzitter SER   
• drs. Paul Baart voorzitter Fit for Work Nederland 

 
13.45  Werkbehoud en volksgezondheid 

De kaders geschetst door: 
• drs. Martin van Rijn, Staatssecretaris van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport  
• mr. Inge Bernaerts lid van het kabinet van mr. Marianne 

Thyssen, commissaris Werkgelegenheid, Sociale Zaken, 
Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit Europese Commissie  

 
14.15  Sociaal-economisch perspectief op belang van 

werkbehoud bij chronische aandoeningen  
Carrousel lezing met de visies vanuit het perspectief van: 
• Samenleving. Prof. dr. Pauline Meurs, voorzitter Raad 

voor Volksgezondheid en Samenleving  
• Werknemers. Coen van der Veer, lid dagelijks bestuur 

en penningmeester vakbond FNV  
• Werkgevers. Mr. Harry van de Kraats, algemeen 

directeur werkgeversvereniging AWVN  
 
15.00 Fit for Work Award uitreiking 

Het Fit for Work Platform reikt de eerste Fit for Work Award uit 
aan een werkgever waar het goed werken is met een 
chronische aandoening.  
 

15.30 Pauze 
 

 
 

16.00  Innovaties in de zorg en beleid deel 1:  
werk als behandeldoel in de praktijk  
Een gesprek met: 
• Prof. dr. Mieke Hazes hoogleraar reumatologie 

Erasmus Medisch Centrum 
• drs. Ernst Jurgens bestuurslid NVAB  
• Prof. dr. Louise Gunning-Schepers Kroonlid SER 

16.30 Innovaties in de zorg en beleid deel 2:  
de randvoorwaarden voor werk als behandeldoel  
 Een panelgesprek met:  
• drs. Dominique Vijverberg MBA Algemeen Directeur 

Stichting IZZ  
• Michele Manto General Manager AbbVie Nederland  
• Dianda Veldman directeur/bestuurder 

patiëntenfederatie NPCF  
• drs. Titia Siertsema MBA voorzitter UNETO-VNI, 

hoofdbestuur MKB Nederland 
 
17.15 The Hague Fit for Work Declaration 
 
17.30 Afsluiting door drs. Mariëtte Hamer, voorzitter SER en drs. 

Paul Baart voorzitter Fit for Work Nederland 
 
 
Na de conferentie staat er een hapje en een drankje voor u klaar.  
 

Sterk voor werkbehoud bij een chronische aandoening 
	

CONFERENTIE LANGER 
ACTIEF DOOR INNOVATIE 
IN ZORG EN BELEID 
 WOENSDAG 25 MEI 2016 
VAN 13.30 - 17.30 IN DEN HAAG 
 

Een geassocieerd EU-voorzitterschapsevenement  
van Fit for Work in samenwerking met  

de Sociaal-Economische Raad (SER)  
 

Woensdag 25 mei 2016 van 13.30 - 17.30  
SER Bezuidenhoutseweg 60, 2594 AW Den Haag - Raadzaal 

Gedurende het congres geeft het volgende panel gevraagd en 
ongevraagd een reflectie vanuit beleidsoogpunt:  
• Pia Dijkstra Tweede Kamerlid D66  
• Tom Bevers chair Employment Committee (EMCO) 
• drs. Jolande Sap voorzitter federatie voor gezondheid NPHF 
• drs. Gelle Klein Ikkink programmadirecteur Innovatie en 

Zorgvernieuwing ministerie van VWS  
 



	

	 	

	
	
	
	
 		

Aanleiding van de conferentie 
Eén op de drie Nederlanders heeft een chronische 
aandoening. Dit aantal groeit en te vaak leidt een 
chronische aandoening tot uitval op het werk. Dat kan 
anders en het moet anders omdat iedereen daar beter 
van wordt: werknemer, werkgever en maatschappij. 
Een nationale aanpak voor werkbehoud bij een 
chronische aandoening is dringend nodig.  
 
Participanten 
Op woensdag 25 mei 2016 biedt Fit for Work in 
samenwerking met de SER beleidsmedewerkers, 
politici, wetenschappers, zorgprofessionals, 
vertegenwoordigers van werkgevers- en 
werknemersorganisaties het podium om elkaar uit te 
dagen oplossingen aan te dragen gericht op 
werkbehoud bij een chronische aandoening. De focus 
ligt op mensen die aan het werk zijn en een 
chronische aandoening krijgen: hoe kunnen we deze 
werkenden aan het werk houden. 
 
Doel van de conferentie 
Doel is inzichtelijk te maken welke factoren 
werkbehoud bij een chronische aandoening kunnen 
bevorderen, welke partijen daar 
verantwoordelijkheid in dragen en wat 
zorginnovaties daarbij kunnen betekenen. Met 
inspirerende sprekers en motiverende 
praktijkvoorbeelden worden op de conferentie 
nieuwe inzichten en oplossingen gedeeld die 
werkbehoud bij een chronische aandoening mogelijk 
maken.  
 
De SER wil met deze conferentie het advies ’Werk: 
van belang voor iedereen – Een advies over werken 
met een chronische ziekte’ kracht bij zetten.   
Fit for Work verwoordt de uitkomsten in een The 
Hague Declaration voor vervolgstappen gericht op 
concrete acties en beleidsmaatregelen om 
werkbehoud bij chronische aandoeningen te 
stimuleren en te ondersteunen.  
 
 
 
 

Over de SER 
De Sociaal-Economische Raad (SER) adviseert 
regering en parlement over de hoofdlijnen van 
het te voeren sociaal-economische beleid. Ook 
verricht de SER activiteiten die voortkomen uit 
bestuurlijke taken en zelfregulering. Daarnaast 
biedt de SER een platform om sociaal-
economische vraagstukken te bespreken. In de 
SER werken onafhankelijke kroonleden, 
werkgevers en werknemers. Een advies dat de SER 
op 18 maart heeft uitgebracht voor de ministeries 
van VWS en SZW betreft ’Werk: van belang voor 
iedereen. Een advies over werken met een 
chronische ziekte’. Verder loopt er een 
adviesaanvraag over langdurige werkeloosheid en 
loondoorbetaling bij ziekte voor het ministerie 
van SZW.  
 
www.ser.nl 
communicatie@ser.nl 
 
Over Fit for Work 
Fit for Work wil de politiek, het bedrijfsleven, de 
zorg en de maatschappij ervan doordringen dat 
werken met een chronische aandoening kan en 
dat meer aandacht voor werkbehoud gewenst is 
om te voorkomen dat mensen die tijdens het 
werkende leven een aandoening ontwikkelen 
buiten het arbeidsproces komen te staan.  
Deelnemers aan Fit for Work Nederland zijn 
Academie Mens en Arbeid, AIAS/Universiteit van 
Amsterdam, Bureau VolZin, Centrum Chronisch 
Ziek en Werk, Emma at Work, Hullen Advies, 
Kenniscentrum ZorgInnovatie Hogeschool 
Rotterdam, Maastricht UMC+, P2O personeel & 
projecten, Reumafonds, Stichting Drive-netwerk, 
Stichting IZZ, Stichting RRR, Stichting Tools, 
Stichting Vroege Interventie Heliomare, UMC 
Groningen Centrum voor Revalidatie & 
Revalidatiegeneeskunde, Vision at Work en 
Winnock.  
 
Ook Health~Holland, Ieder(In), NPCF, NOA, NVM, 
Per Saldo, Uneto-VNI, Hunter Douglas, Zelfregie 
Werkt en Stichting IZZ zijn mede-ondertekenaars 
van het Fit for Work manifest.  
 
Fit for Work wordt geleid door het Centrum 
Werk Gezondheid en ondersteund door 
AbbVie.  
 
www.fitforworknederland.nl 
info@fitforworknederland.nl 
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