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Betreft: Samenhangend beleid: één minister voor werk en gezondheid Amersfoort, 4 april 2017 

 

Geachte mevrouw Schippers,  

 

Gezondheid, werk en geluk zijn sterk met elkaar verbonden. Wie werkt telt mee. Voor de 1 op de 3 werkende 

Nederlanders met een chronische aandoening is aan het werk blijven helaas geen vanzelfsprekendheid. We 

leven en werken steeds langer. Hierdoor komen meer en meer Nederlanders voor de uitdaging te staan: hoe 

houd ik het werk vol? Mensen zijn niet of patiënt of werknemer/ZZP’er of mantelzorger, ze zijn het vaak 

allemaal tegelijk.  

 

De overheid wil haar burgers ondersteunen die diverse rollen te kunnen combineren in het dagelijks leven. Dit 

vraagt om beleid waarin de domeinen van zorg en werk beter met elkaar verbonden zijn. Fit for Work 

Nederland en de Commissie Werk Gezondheid doen dan ook dringend een oproep aan het nieuwe kabinet: 

Stel één Minister van Zorg en Werk aan! 

 

1 op de 3 Nederlanders lijdt aan een chronische aandoening  

Alleen al in Nederland lijden 5,3 miljoen mensen aan één of meer chronische ziekten. Dat is maar liefst 32% 

van de bevolking1. Gelukkig zijn velen van hen nog actief op de arbeidsmarkt, maar een groot deel van die 

chronisch zieken werkt wel minder of helemaal niet meer. 52% Van de groep met een chronische aandoening 

wordt belemmerd bij de uitvoering van hun werk.2 Omdat we steeds langer leven en werken wordt verwacht 

dat we tegen 2030 ongeveer 7 miljoen mensen met een chronische aandoening hebben. Dat is 40% van de 

bevolking.3  

                                                           
1 RIVM, Nationaal Kompas Volksgezondheid 2014 
2 TNO behoeftepeiling werkenden met een chronische ziekte, november 2014 
3 RIVM, Toekomstverkenning 2014 

http://www.werkgezondheid.nl/
http://www.fitforworknederland.nl/
http://www.fitforworknederland.nl/
http://www.werkgezondheid.nl/
https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/chronische-ziekten-en-multimorbiditeit/preventie-zorg/zorg#node-aantal-mensen-met-chronische-ziekte-zorg-bij-de-huisarts
https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/chronische-ziekten-en-multimorbiditeit/preventie-zorg/zorg#node-aantal-mensen-met-chronische-ziekte-zorg-bij-de-huisarts
http://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=09135e9c-361a-4537-aee2-6ad6ebc5b525&title=behoeftepeiling%20werkenden%20met%20een%20chronisch%20ziekte%3A%20overzicht%20resultaten.pdf
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2014/Toekomstverkenning_RIVM_Een_gezonder_Nederland_met_meer_chronisch_zieken
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2014/Toekomstverkenning_RIVM_Een_gezonder_Nederland_met_meer_chronisch_zieken
http://www.nationaalkompas.nl/gezondheid-en-ziekte/ziekten-en-aandoeningen/chronische-ziekten-en-multimorbiditeit/hoeveel-mensen-hebben-een-of-meer-chronische-ziekten/
http://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=09135e9c-361a-4537-aee2-6ad6ebc5b525&title=behoeftepeiling%20werkenden%20met%20een%20chronisch%20ziekte%3A%20overzicht%20resultaten.pdf
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2014/Toekomstverkenning_RIVM_Een_gezonder_Nederland_met_meer_chronisch_zieken
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Staatssecretaris Van Rijn: Werk en Gezondheid zijn partners 

Vorig jaar mei tijdens de EU conferentie van Fit for Work en de SER bespraken werkgevers, werknemers, 

politici en zorgverleners wat er nodig is om meer mensen met een chronische ziekte aan het werk te houden. 

Een van de belangrijkste inzichten van die dag is dat het hard nodig is de om de silo’s tussen werk en zorg te 

doorbreken. Zoals ook staatssecretaris van Rijn op de conferentie constateerde: “Werk en gezondheid zijn 

partners. We praten al heel lang over de verbinding die er moet zijn tussen werk en gezondheid en andersom 

en toch komt het niet van de grond”. Tijd voor actie dus, laten we daad bij woord voegen. Wat Nederland nodig 

heeft is één minister voor Werk én Gezondheid.  

 

We zijn blij dat de Commissie Werk Gezondheid door u in uw functie als minister van Volksgezondheid Welzijn 

en Sport, samen met uw collega van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is gevraagd uitwerking te geven aan 

de aanbevelingen van het SER-advies Werk: van belang voor iedereen. En om dat samen te doen met 

werkgevers en werknemers in de SER. Die samenhang en samen werking is van groot belang. We hopen de 

uitkomsten daarvan dan ook aan één minister te kunnen aanbieden. 

 

5 Uitdagingen voor de nieuwe minister van Werk én Gezondheid 

Zoals de ook  Prof. Jan Raaijmakers, boegbeeld van de Topsector Life Sciences and Health stelt, moeten we 

het mogelijk maken dat mensen ondanks hun chronische aandoening mee kunnen blijven draaien in de 

samenleving. En dat wordt wat ons betreft de opdracht van de nieuwe minister van Werk en Gezondheid.  Om 

burgers hierin te ondersteunen, zal de nieuwe minister samenwerken met werkgevers, zorgverleners en 

patiënt-werknemers om zorg en werk beter met elkaar te verbinden. Dit vraagt om een nationale aanpak met 

daarin 5 kernelementen:  

 

1. Toegankelijke informatie voor (zelfstandig) werkenden met een chronische aandoening; 

2. Stimulerende prikkels en praktische ondersteuning voor werkgevers om werknemers met een 

chronische aandoening aan het werk te houden; 

3. Meer aandacht en beloning voor arbeidsparticipatie als behandeldoel in de zorg; 

4. Samenhangend overheidsbeleid gericht op werkbehoud bij een chronische aandoening; 

5. Betere aansluiting van arbeid-gerelateerde zorg en reguliere zorg 

 

Fit for Work Nederland en de Commissie Werk Gezondheid wenst het alle Nederlanders met een chronische 

aandoening toe dat er een minister van Werk en Gezondheid komt. En uiteraard voorzien we u de 

formatiepartners en de kersverse minister graag van advies.  

 

Paul Baart 

 

 

M +31 (0) 65 392 1598  

E p.baart@centrumwerkgezondheid.nl 

 

https://www.eu2016.nl/kalender/2016/05/25/conferentie-langer-actief-door-innovatie-in-zorg-en-beleid
https://www.ser.nl/nl/actueel/congressen/2016/20160525-werkbehoud-chronische-aandoening.aspx
http://www.fitforworknederland.nl/wp-content/uploads/2016/05/The_Hague_Declaration_FitforWork_2016.pdf
http://players.brightcove.net/1029485116001/default_default/index.html?videoId=4931497781001
https://www.skipr.nl/actueel/id26630-van-rijn-contact-huisarts-en-bedrijfsarts-kan-beter.html
https://www.skipr.nl/blogs/id3062-de-innovatieparadox-beslechten.html
http://www.health-holland.com/portal
http://www.fitforworknederland.nl/wp-content/uploads/2015/12/e-Manifest_FitforWork_2015.pdf
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Namens Fit for Work Nederland 

Paul Baart, voorzitter Fit for Work, directeur Centrum Werk Gezondheid, voorzitter Commissie Werk 

Gezondheid en voorzitter International Institute for Health Management and Quality (iMHQ) 

Drs. Anouk ten Arve, Programma manager onderzoek en samenwerking Stichting IZZ 

Dr. André Bieleman, Associate lector Arbeid & Gezondheid Saxion Hogescholen 

Prof. dr. Annelies Boonen, Reumatoloog en hoogleraar reumatologie Maastricht UMC+ 

Annemiek de Crom, Gecertificeerd participatiecoach Cirkel der Seizoenen 

Drs. Michèl Edelaar, Manager Vroege Interventie – Heliomare 

Mr. Marlies van Hilten, Directeur Emma at Work 

Drs. Claire Hogenhout, onderzoeker bij Amsterdams Instituut voor Arbeidsstudies/ Universiteit van Amsterdam 

Drs. Ton van Hout, Projectcoördinator Centrum Chronisch Ziek en Werk (CCZW) en ervaringsdeskundige 

Drs. Han Hullen, Bedrijfs- en verzekeringsarts, Hullen Advies 

Robbert Janssen, Directeur Centrum Chronisch Ziek en Werk, register arbeidsdeskundige, register 

loopbaanprofessional CMI-C en ervaringsdeskundige 

Dr. Harald Miedema, Lector Arbeid en Gezondheid Kenniscentrum Zorginnovatie, Hogeschool Rotterdam 

Joyce van de Nes, Jobcoach, ergotherapeut, arbeidsreintegratie Bureau VolZin 

Tamara Raaijmakers MSc, Programmamanager Centrum Werk Gezondheid 

Prof. Dr. Michiel Reneman, Hoogleraar Revalidatiegeneeskunde in het bijzonder pijnrevalidatie en 

arbeidsparticipatie Centrum voor Revalidatie UMCG 

Drs. Lennaert Rijken, General Manager biofarmaceut AbbVie B.V.  

Drs. Marieke Scholte Voshaar, Fuchs healthcare consultancy en Stichting Tools, ervaringsdeskundige 

Drs. Eveline Stadermann, Programmamanager Centrum Werk Gezondheid en projectleider bij myTomorrows 

Christianne van Triest, HR adviseur, trainer en coach in empowerment bij P2O personeel en Voorzitter van 

Stichting Drive netwerk 

Annelies Verkerk, Adviseur arbeid en gezondheid bij Vision at Work en redactielid bij de Nederlandse 

Vereniging voor Bedrijfs- en arbeidsfysiotherapeuten 

http://centrumwerkgezondheid.nl/
http://www.werkgezondheid.nl/#commissie
http://www.werkgezondheid.nl/#commissie
http://www.ihmq.org/
https://stichtingizz.nl/
https://www.mumc.nl/specialisten/boonen
https://www.cirkelderseizoenen.com/
http://vroegeinterventie.nl/
https://www.heliomare.nl/
http://www.emma-at-work.nl/
http://www.uva-aias.net/cpages/staff/6845
http://www.centrumchronischziekenwerk.nl/
http://www.centrumchronischziekenwerk.nl/
https://www.hogeschoolrotterdam.nl/onderzoek/lectoren/zorginnovatie/lectoren/drs.-harald-miedema/
http://www.bureauvolzin.nl/
http://centrumwerkgezondheid.nl/
http://www.umcg.nl/NL/UMCG/Afdelingen/centrumvoorrevalidatie
http://www.abbvie.nl/
http://www.tools2use.eu/
http://centrumwerkgezondheid.nl/
https://mytomorrows.com/
http://www.p2o.nl/
https://drivenetwerk.wordpress.com/?ref=spelling
http://www.visionatwork.nl/
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Prof Dr Ir Bart Verkerke, Sprint@Work en Hoogleraar in BioMedische Productontwikkeling aan het Universitair 

Medisch Centrum Groningen en de Universiteit Twente.  

Drs. Herman van der Weide, directeur Instituut voor Klinische Arbeidsgeneeskunde (IKA Ned) 

Drs. Tjeerd Hulsman Programma-directeur Arbeidsdeskundig Kennis Centrum. http://www.bibliotheek-

arbeidenchronischeziekte.nl/ 

Drs. Hilde Bokkers, Projectmanager Arbeidsparticipatie, Patiënten Federatie 

Dr Sarah Detaille, onderzoeker, Hogeschool Arnhem Nijmegen, Lectoraat Arbeid en Gezondheid 

 

Namens Commissie Werk Gezondheid  

Ir. Anemone  Bögels, Centrum Werk Gezondheid, Voorzitter Raad van Toezicht 

Drs. Ivo van  Dijk, ONVZ, Raad van Bestuur 

Prof. Dr. Carel  Hulshof, Universiteit Amsterdam, bijzonder hoogleraar Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde 

Prof. Dr. Jac van der Klink, Universiteit Tilburg, bijzondere leerstoel Psychische gezondheid en duurzame 

inzetbaarheid in arbeid 

Harry van der Kraats, AWVN, Directeur 

Bernard  Luten, Unilever, Voorheen: Hoofd Medische dienst Europa  Unilever 

Jeanine  Peppink, Royal IHC Merwede, SHEQ directeur 

Kees  Glasbergen, Psion, Account Director Corporate 

Cas  Hoogbergen, Alles is Gezondheid, Adviseur 

 

http://www.imdi-sprint.nl/
http://www.rug.nl/staff/g.j.verkerke/
http://www.rug.nl/staff/g.j.verkerke/
https://www.utwente.nl/en/et/bw/About/Verkerke/
http://www.ika-ned.nl/
http://www.bibliotheek-arbeidenchronischeziekte.nl/
http://www.bibliotheek-arbeidenchronischeziekte.nl/
https://www.patientenfederatie.nl/over-ons/medewerkers/hilde-bokkers
https://www.han.nl/onderzoek/kennismaken/revalidatie-arbeid-sport/lectoraat/arbeid-en-gezondheid/
http://www.centrumwerkgezondheid.nl/
https://www.onvz.nl/over-onvz/organisatie/onvz-organisatie/raad-van-bestuur
https://www.amc.nl/web/Research/Who-is-Who-in-Research/Who-is-Who-in-Research.htm?p=957
https://www.tilburguniversity.edu/webwijs/show/j.j.l.vdrklink.htm
https://www.hrpraktijk.nl/topics/arbeidsrelaties/nieuws/harry-van-de-kraats-nieuwe-algemeen-directeur-awvn
https://www.royalihc.com/en/about-us/about-royal-ihc/sheq
http://www.psion.nl/
http://www.psion.nl/
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