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Platform Fit for Work
Met een actief platform van betrokken partijen maakt Fit for Work zich sterk voor een nationale aanpak gericht op werkbehoud bij een
chronische aandoening. Met alle betrokkenen willen we de barrières slechten die werken met een chronische aandoening in de weg
staan. Met praktische ondersteuning voor werknemers en werkgevers, aandacht voor arbeidsparticipatie vanuit de zorg en
ondersteunend overheidsbeleid. Zo kunnen meer mensen met een chronische aandoening aan het werk blijven. Dit verslag geeft de
belangrijkste inzichten van de platform meeting van 17 juni 2016.

Fit for Work platformleden actief bij …
St. Antonius Academie Leidsche Rijn 12 januari 2016.
Joyce van de Nes en Natascha van Schaardenburg gaven
vanuit Bureau VolZin een twee uur durende training aan
reumaverpleegkundigen in opleiding. Wet- en regelgeving
rond ziekte en werk en hoe als verpleegkundige aandacht
kunnen hebben voor het werk van patiënten en hen kunnen
doorverwijzen bij werkgerelateerde problemen waren de
centrale thema’s. Vooral de praktische insteek met veel ruimte
voor vragen en voorbeelden werd door de deelnemers
gewaardeerd.
Saxion Master Arbeid en Gezondheid 30 maart 2016.
Binnen deze master verzorgde Paul Baart, voorzitter Fit for
Work en directeur Centrum Werk Gezondheid een gastcollege
over Fit for Work en structuren voor gezondheidsbeleid en
gezondheidsbevordering via het werk. Dit op verzoek van
André Bieleman, coördinator van deze master aan de Saxion
Hogescholen en platformlid Fit for Work.
AKC Participatie als medicijn?! 30 juni 2016.
Het doel van dit congres van het Arbeidsdeskundig Kennis
Centrum (AKC) is het bundelen en uitwisselen van initiatieven
rondom participatiebevordering en deze te koppelen aan de
behoefte van bedrijven, re-integratiebrache, zorg en
ervaringsdeskundigen. Michiel Reneman verzorgt een bijdrage
vanuit Fit for Work op dit congres.
AKC beheeft tevens de online bibliotheek
Arbeidsparticipatie en chronische ziekte die ze wil
deze uitbreiden met informatie vanuit ervaringdeskundigen,

leidinggevenden, HR, en professionals vanuit sociale
zekerheid en de toegankelijkheid en bruikbaarheid te
optimaliseren. Het team van Harald Miedema Hogeschool
Rotterdam heeft deze opdracht van AKC gekregen. Harald
wil graag de kennis en ervaring van het Platform Fit for Work
hierbij benutten. Meer informatie volgt per mail via Harald.

Lage rugklachten campagne stichting IZZ en UMCG
Naar aanleiding van vele fysieke klachten van medewerkers
in de gezondheidszorg, die volgen uit het onderzoek
‘Gezond werken in de zorg’ is Stichting IZZ samen met
UMCG een campagne lage rugklachten gestart. Er is een
vragenlijst uitgezet onder 3.000 zorgmedewerkers, waarvan
UMCG de data van 1.750 respondenten analyseert. De
resultaten zijn naar verwachting in oktober bekend. De
samenwerking komt voort uit Fit for Work platformleden
Anouk ten Arve (st. IZZ) en Michiel Reneman (UMCG).
In cao besprekingen thuis- en verpleeghuiszorg met Actiz
en CNV krijgt werk & gezondheid eveneens aandacht.
Pilot arbeids-fysiotherapie bij zorginstellingen
Niels Veldhuijzen Primum Movens is namens NVBF
betrokken bij deze pilot op initiatief van Stichting IZZ. De
proef met arbeidsfysiotherapie loopt in het Laurentius

Ziekenhuis te Roermond en in ziekenhuis ZorgSaam te
Terneuzen. Het proefproject krijgt verder steun van
Preventned en de NVBF. Stichting IZZ coördineert en
faciliteert. De resultaten van deze proef zijn in de loop van
2016 bekend.
In november 2016 is er een fysiotherapie congres van KNGF
en NVBF waarin arbeid eveneens aan bod komt.
Ergotherapie en arbeid op 1 april 2016 organiseerde
Ergotherapie een studiedag ‘Ergotherapie en Arbeid: Kansen
op de arbeidsmarkt?!’. Joyce van de Nes Bureau VolZin
verzorgde de opening en een plenaire presentatie die inging
op wat het werken voor ergotherapeuten in het gebied van
arbeid-gerelateerde vraagstukken inhoudt en welke rol een
ergotherapeut hierin kan hebben.
Jongeren en de arbeidsmarkt daar richt Emma at Work
zich op. Judy van den Berg zet zich in voor meer verbinding
tussen Fit for Work en aan het werk krijgen en houden van
jongeren met een chronische aandoening of beperking. Zo
heeft Emma at Work een netwerk van bedrijven die mogelijk
ook interesse hebben in de tools en aanpak van Fit for work.
Tom Puntman, Hogeschool van Amsterdam, doet bij Emma
at Work onderzoek naar succesfactoren van het vinden en
behouden van werk door jongeren met een aandoneing.

Ervaringsdeskundigen inbreng is de focus van
Centrum Chronisch Ziek en Werk. Ton van Hout licht toe dat
ze gestart zijn met een nieuwe ronde van certificering van
evaringsdeskundige participatiecoaches en dat ze bijdragen
aan de opleiding van cliëntondersteuners WMO. In beide is
inbreng van Fit for work materiaal.
ZonMW kennissynthese ‘Werk(en) is gezond’
Sarah Detaille van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen heft
CCZW gevraagd te participeren in dit ondezoek en dan rond
lage SES en chronische aandoeningen. Tamara Raaijmakers
heeft Sarah eveneens op verzoek materialen aangeleverd,
zoals de Fit for Work Quickscan Spier- en
gewrichtsaandoeningen en de Nederlandes arbeidsmarkt
met overzicht van effectieve interventies.

is zorgverlener. Verder is er een artikel verschenen over
mensen aannemen met een chronische
aandoening: zo doe je dat in Werf& ism Bex
communicatie dat Fit for Work pitcht bij vakmedia.
Beperking als business Christianne van Triest heeft
samen met Annemiek, Marcel van Unen en Tamara
meegedaan aan de NSvP Omkeer challenge. Helaas zonder
succes. Wel gaan we verder met het idee dat een beperking
of een aandoening bedrijven business kan opleveren. Dit
idee volgt uit de Start Foundation–VS reis die Christianne in
2015 maakte. Het idee is ook opgenomen in het SER advies
Werk van belang voor iedereen (18 maart 2016).
NCOI en gemeente Den Haag Annelies Verkerk heeft
het Fit for Work materiaal ingebracht in NCOI en Haagse
Hogeschool opleidingen waar ze bij betrokken is. De
Gemeente Den Haag afdeling Participatiewet die ze
adviseert, attendeerde ze eveneens op het materiaal. Binnen
de NVBF (bedrijfsfysiotherapie) vraagt ze opnieuw aandacht
voor de CBO module Arbeid en Zorg. Annelies maakte deel
uit van de expertgroep van deze module.
RVS waardevolle zorg 10 oktober oganiseert de Raad
voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) een congrer
over de toekomst van de zorg. Voorafgaand hieraan zijn
expertbijeenkomsten. Paul nam deel aan de bijeenkomst van
8 juni. Werk komt aan bod, onder meer als een na te streven
aandachtsgebied binnen de zorg. Lex Burdof Erasmus MC is
bezig met een aanvullend essay en neemt daarin
werkbehoud in het algemeen en werkbehoud bij chronische
aandoeningen in mee, in de zin van: 'De belangrijkste
bestrijding van armoede is werk, werk, werk'.
Healthy Work, Good For Business 29 april was er een
werkconferentie met circa 30 professionals om verdere
mogelijkheden te verkennen voor samenwerking op het
gebied van arbeid en gezondheid. Mogelijk onder de paraplu
van een in te dienen programma waarvoor via Health
~Holland aanvullende financiering wordt gezocht. Hanneke
Verhelst verzorgde een presentatie over Fit for Work.
INVK ronde tafels met werkgevers afgelopen jaar zijn
twee ronde tafels geweest georganiseerd door INVK in
opdracht van Fit for Work om bij werkgevers en hun
vertegenwoordigers meer draagvlak te krijgen voor
werkbehoud bij een chronische aandoening en Fit for Work
onder de aandacht te brengen. Het heeft onder meer
geresulteerd in ondertekening van het Fit for Work manifest.

Fit for Work congres in reumamagazine en NTvR
Een andere mededeling van Ton is dat in het
Reumamagazine van november een artikel verschijnt over
het 25 mei Fit for Work congres. Dit gebeurt eveneens in het
Nederlands Tijdschrift voor Reumatologie door Marieke Ter
Wee vanuit de Stuurgroep Target@Work, vult Tamara aan.
Prikkelende Tips Annemiek de Crom vult aan dat ze twee
keer per maand een nieuwsbrief uitbrengt en daar
regelmatig verwijst naar Fit for Work. 40% van de abonnees
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Farmacie en Fit for Work AbbVie is founding partner van
Fit for Work en bemerkt dat meer farmaceutische bedrijven
en de koepel van de farmacie, Nefarma, meer belangstelling
krijgen voor het programma. Het Fit for Work-SER – EU
congres van 25 mei heeft hier zeker aan bijgedragen.
Ook de Europese AbbVie collega’s zetten zich in voor
aandacht voor Fit for Work binnen de volgende EUvoorzitterschappen van Malta en Slowakije.

er op dat ieder zijn vak uitoefent zonder de verbinding te
zoeken die van belang is voor de werkende patiënt De figuur
van Welder geeft nog altijd goed de hoeveelheid van mensen
en professionals waarmee de werknemer/patiënt te maken
heeft.

Een andere invalshoek is de zorg. AbbVie is partner van het
Platform Nieuwe Zorg dat vier keer per jaar bij elkaar komt.
Bij opbrengsten van de zorg is arbeidsparticipatie een van de
items. Een ander podium is het World Healthcare Forum dat
in november congresseert in Den Haag. Deelname in de
advisory board biedt een netwerk van ziekenhuizen en
zorginstellingen. Ook intern neemt de belangstelling voor Fit
for Work en Target@Work toe, zoals bij de product
specialisten (artsenbezoekers) die meer en meer optreden
als workability ambassadors.

Begeleiding bij werk
re-integratie en coaching door Bureau VolZin
Jobcoach en ergotherapeut Joyce van de Nes, vertelt over de
wijze waarop zijn werknemers en werkgevers begeleiden bij
aan het werk blijven van mensen met een chronische
aandoening of ziekte. Het gaat dan om eerste en tweede
spoortrajecten vanuit de Wet Poortwachter. Bureau VolZin
onderscheidt zich door dat alle begeleiders een
paramedische achtergrond hebben.

Revalidatie en zorg: weinig focus op werk
Een knelpunt die zij bemerken is dat de zorg en revalidatie
lang wachten met het doorverwijzen van mensen met
werkgerelateerde problemen. Vooral vanuit de revalidatie is
dit opvallend, omdat deze disciplinie juist voortkomt
aandacht voor maatschappeljk functioneren. Prof. dr. Michiel
Reneman, Hoogleraar Revalidatiegeneeskunde in het
bijzonder pijnrevalidatie en arbeidsparticipatie Centrum voor
Revalidatie UMCG en platformlid omschreef in een artikel dat
revalidatie terug moet naar de oorsprong die volgt uit het
weer in de maatschappij integreren van gewonde soldaten.
Tijdens de sessie kwamen we er op uit dat naast ADL, ook
ADW van belang is: Algemeen Dagelijks Werk.
De focus in de zorg lijkt te liggen op eerst rust houden en
herstellen, zonder rekening te houden met wat voor
gevolgen dit kan hebben voor het werk van de patiënten en
de verplichtingen gesteld vanuit de wet Poortwachter aan de
werknemer. Verder is er nauwelijks samenwerking tussen de
diverse disciplines zoals revalidatie- en bedrijfsarts. Het lijkt

Regie bij werknemer
Het zou al helpen als in deze keten, de werknemer/patiënt
vanuit een ieder eenzelfde geluid zou horen over het belang
en mogelijkheden om aan het werk te kunnen blijven, zoals
omschreven in de Fit for Work Checklisten.
Bureau VolZin ondersteunt de werknemer om daarbij zelf de
touwtjes in handen te houden. Zo zoeken werknemers in de
trajecten zelf naar andere werkmogelijkheden of nemen zelf
contact op met mogelijke nieuwe werkgevers.
Terughoudendheid door onbekendheid en angst
Joyce en anderen bemerken dat artsen terughoudend zijn
om uitspraken te doen over arbeidsparticipatie en werk,
zeker op papier. De terughoudendheid komt enerzijds voort
uit onbekendheid, wat kan en mag ik vragen over werk, wat
zijn de rechten en plichten van werknemer. Anderzijds uit
angst om zich op het vakgebied van bedrijfs- en
verzekeringsartsen te begeven waartoe de inschatting van
het arbeidsvermogen van de patiënt behoort. Joyce
onderstreept dat het gaat om het in kaart brengen van het
functioneren van de patiënt, als onderdeel van de
probleemanalyse, en hoe je als arts dit kan ondersteunen.
Werkenden patiënten zijn gebaat bij zorgverleners die weten
wanneer ze moeten doorverwijzen bij werkgerelateerde
vragen en naar wie.
Financiering is een knelpunt
Het inschakelen van Bureau VolZin en andere
werkgerelateerde zorg is niet ondergebracht in de
financering van de zorg. Dit blijkt een lastig punt in de
praktijk. Zorgcentra en revalidatiecentra zijn om die reden
niet snel geneigd om Bureau VolZin te betrekken. Terwijl uit
de praktijk blijkt dat als een werkgever de ondersteuning
inhuurt, dit in veel gevallen tot een goed resultaat leidt
waarin werknemer aan het werk kan blijven, in het eigen
werk of bij een andere werkgever.
Traject aan het werk?!
Een voorbeeld van hoe de revalidatie en re-integratie samen
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kunnen werken is Aan het werk?! Het is een interventie
om jongvolwassenen met lichamelijke beperkingen naar het
werk te begeleiden, daarbij staat niet de diagnose centraal
maar het (gaan) werken. Het is een initiatief van Hogeschool
Rotterdam samen met onder meer Erasmus Medische
Centrum, Rijndam Revalidatiecentrum Rotterdam, Bureau
VolZin en UWV Rotterdam. Er is een nauwe samenwerking en
een vroege verwijzing, zo is er onder andere een bedrijfsarts
binnen het revalidatiecentrum actief. Ook voor dit traject is,
na investering van het UWV voor de pilot, nog geen
structurele financiering gevonden.
Zorg niet ingesteld op werkenden
Tot slot komt naar aanleiding van de presentatie van het
werk van Bureau VolZin naar voren dat de zorg in het
algemeen niet ingesteld is op werkenden. Denk aan
spreekuren die alleen overdag te bezoeken zijn,
revalidatieprogramma’s onder werktijd of het ophalen van
medicatie tussen 9-17 uur. Tijdens het Fit for Work EUcongres samen met de SER van 25 mei 2016 merkte Gelle
Klein Ikking, programmadirecteur innovatie en
zorgvernieuwing van VWS op dat technologische
innovaties zoals e-health snel gaan en dat deze zeker gaan
bijdragen aan het kunnen blijven werken met een
aandoening. Als voorbeelden noemde hij het zorgdiensten
op het werk en het bekijken van uitslagen of in geprek zijn
met de arts op afstand.

Target@Work
Werk als behandeldoel
In lijn met de gewenste aandacht voor arbeidsparticipatie in
de zorg, loopt vanuit Fit for Work het project
Target@Work. Het betreft het ondersteunen van
reumatologieteams in medische centra om aandacht voor
werk in te bedden in de dagelijkse praktijk met tools die te
gebrtuiken zijn in de behandeling en begeleiding.
De basis voor meer bewustwording en kennis over het
belang van werkbehoud bij een chronische aandoening zoals
reuma, zijn teamsessies een een e-learning met bijdragen
van onder andere prof. dr. Annelies Boonen hoogleraar
reumatologie, prof. dr. Mieke Hazes, hoogerlaar
reumatologie, dr. Yvonne van Eijk reumaverpleegkundig
specialist en onderzoeker, prof. Wilmar Schaufeli hoogleraar
arbeid- en organisatiepsychologie, platformlid en bedrijfsen verzkeringsarts Han Hulllen.

In 2014-2015 hebben vijf medische centra – Maasstad
Ziekenhuis, Maastricht UMC+, Medische Spectrum Twente,
Reade, st. Antonius Ziekenhuis Leidsche Rijn/Nieuwegein het
project uitgetest en naar tevredenheid, vooral de praktische
insteek en e-learning werden gewaardeerd. Komend jaar
willen we het aantal centra dat met Target@Work aan de slag
gaat uitbreiden.

Klinisch arbeidsgeneeskundige
Een bedrijfsarts op de poli
In lijn van meer afstemming tussen zorg en arbeid, zijn er
klinisch arbeidsgeneeskundigen. Uit het beroepsprofiel
(2015): ‘Klinische arbeidsgeneeskunde houdt zich bezig
met arbeidsgeneeskundige problematiek waar de reguliere
zorg door huisarts, bedrijfsarts en medische specialist niet
volstaat. We noemen dit specialistische arbeidsgeneeskundige gezondheidsproblemen. Klinische arbeidsgeneeskunde is door de Nederlandse Vereniging voor
Klinische Arbeidsgeneeskunde (NVKA) als volgt gedefinieerd:
‘het domein binnen de geneeskunde waarin structureel
gebruik wordt gemaakt van specifieke arbeids-en
bedrijfsgeneeskundige kennis in een reguliere klinische of
transmurale setting voor patiënten, waarbij de factor arbeid
relevant is voor diagnostiek, behandeling, prognose en
preventie. De klinische arbeidsgeneeskunde heeft als focus
de meer complexe problematiek rond ziekte en arbeid.
Naast alle werkenden, werkzoekenden behoren ook exwerkende tot diens patiëntenpopulatie omdat
arbeidsgerelateerde ziekten en aandoeningen zich pas na
lange tijd kunnen openbaren. Het kan daarbij gaan om
causaliteits-en conditionaliteitsvragen’.
Radboudumc heeft op de polikliniek neurologie vanuit de
samenwerking met de arbodienst van het ziekenhuis een
klinische arbeidsgeneeskundige – Jacqueline Janssen
beschikbaar voor patiënten. Dit is een pilot, LEAF genaamd,
vanuit Parkinsonnet. Rond kanker en werk zijn er
bedrijfsartsconsulenten oncologie (BACO) werkzaam
binnen medische centra. Voor beide groepen professionsals
geldt dat financiering van hun begeleiding niet geregeld is.
Het komt nu op het budget van de poliklinieken.

Arbeidspoli
Pilot Maastricht UMC+
Maastricht UMC+ draait een pilot met een arbeidspoli. Dit is
een initatief van prof. dr. Annelies Boonen, hoogleraar
reumatologie en verbonden aan Fit for Work en
Target@Work. In najaar 2016 organiseren we vanuit Fit for
Work een werkbezoek naar deze poli voor Tweede
Kamerleden, werkgevers, platformleden en andere
geïnteresseerden.

Arbeidsarts
Visie ‘Zorg die werkt’ van KNMG en NVAB

Staatssecretaris VWS Martin van Rijn noemde dit een
mooi praktisch voorbeeld van hoe arbeid een behandeldoel
kan zijn met de reumatologen als koplopers.

In mei 2016 presenteerde de KNMG/NVAB-werkgroep
Toekomst Arbeidsgerelateerde Zorg (TAZ) hun visie Zorg
die Werkt. In het kort betreft het voorstel:
•
introductie van arbeidsarts in de
eerstelijnsgezondheidszorg en in de tweedelijn
• een arbeidsarts die toegankelijk is voor alle werkenden
(ook jeugdigen, stagiaires, ZZP’ers, werklozen,
vangnetters)
• voorstel voor financiering van de arbeidsarts via
zorgverzekeringswet.
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Politieke agendering
Fit for Work- SER - EU Congres Langer actief door
innovatie in zorg en beleid 25 mei 2016
Onder de vlag van het Nederlandse voorzitterschap van de
EU in het eerste half jaar van 2016, organiseerde Fit for Work
samen met de SER een congres. Het doel van het congres
was tweeledig: vanuit Fit for Work werkbehoud bij een
chronische aandoening op de politieke agenda krijgen en
ondersteunend overheidsbeleid te stimuleren, met meer
bekendheid voor de activiteiten die Fit for Work hiertoe
onderneemt. Vanuit de SER was de wens om via het congres
het advies Werk van belang voor iedereen (18 maart 2016)
meer te laten landen.
Voor Fit for Work heeft het onder meer opgeleverd:
Vermelding van Fit for Work door staatssecretaris
•
VWS Martin van Rijn in zijn key note speech met als
concrete voorbeelden de Fit for Work Award en
Target@Work
Pia Dijkstra D66 die zich betrokken voelt om meer
•
integraal overheidsbeleid te krijgen op dit gebied.
Jolande Sap gezondheidsfederatie NPHF die
•
perverse prikkels in het systeem benoemt en wil
aanpakken.
Dianda Veldman patiëntenfederatie NPCF die de Fit
•
for Work Checklisten omarmt als mooie tool voor
de gehele keten.
Het meenemen van de The Hague Fit for Work
•
Declaration naar Brussel en Europese lidstaten door
Inge Bernaerts, lid van het kabinet van
Eurocommissaris Marianne Thyssen en door Tom
Bevers van de Employment Commitee (EMCO) in
Brussel.
Endorsement van Fit for Work voor het
•
opeenvolgend EU voorzitterschap in troika met
Slowakije en Malta.
Deelname van 170 professionals van zorg, beleid
•
en wetenschap die van Fit For work hebben kennis
genomen en ter plekke verbindingen zijn
aangegaan met anderen. Zo gaat reumatoloog
Mieke Hazes verder in gesprek met Ernst Jurgens
bedrijfsarts en bestuurslid NVAB.
Een goede samenwerking met de SER met het
•
uitgesproken voornemen om een vervolgactiviteit
samen op te pakken.
Verslagen (kort, lang, Engelstalig), video’s, foto’s, de Fit for
Work index en The Hague Declaration zijn te vinden op:
www.fitforworknederland.nl

MN krijgt eerste Fit for Work Award
Pensioenuitvoerder en vermogensbeheerder
Op het EU congres van 25 mei 2016 heeft de eerste
organisatie die zich op een vooruitstrevende manier inzet
voor hun werknemers met een chronische aandoening de Fit
for Wor Award ontvangen. Het is pensioenuitvoerder en
vermogensbeheerder MN met circa 1200 medewerkers.

Award procedure
De procedure van het award traject is op de website
beschreven en houdt in het kort in: groepsgesprekken met
directie, management en medewerkers, ondersteund door
een online vragenlijstonderzoek en een rondleiding op
locatie. Bij de ‘audit’ kijken we naar cultuur, normen en
waarden die zich uit in zaken als managementstijl, hoe met
medewerkers wordt omgegaan en hoe dergelijke zaken
structureel ingebed zijn in de organisatie. De Fit for Work
uitgangspunten vormen daarbij een ‘toetssteen’ zonder een
al te dwingend keurslijf te zijn. Een organisatie hoeft nog niet
alles in orde te hebben.
Win-win voor bedrijven en Fit for Work
De organistie krijgt van een professioneel en
(ervarings)deskundig team tips voor verbetering van het
beleid en een erkenning voor het gevoerde beleid. De Award
trajecten vormen een manier om de tools en het programma
van Fit for Work te promoten, goede wergeversvoorbeelden
te krijgen en meer werkgevers aan zich te binden.
MN gouden award
Hoewel het filmpje dat MN over het eigen beleid heeft
gemaakt bescheiden overkomt, scoren ze uitmuntend.
Gezond werken voor iedereen zit in de haarvaten van de
organisatie. Alles is gericht op bevorderen van
medewerkerschap. Medewerkers die heel erg tevreden zijn:
eigen regie is daarbij het sleutelwoord. Uitgangspunt is het
zoeken naar een oplossing. “Je hoeft je niet ziek te melden
als je een mindere dag hebt, dan plan je gewoon je tijd
anders.” Het is een natuurlijk onderdeel van MN, daarmee is
een hoge status van chronisch vriendelijk ondernemen
bereikt, concludeerde het auditteam Anouk ten Arve, Han
Hullen en Paul Baart.

Omgeving en invloedssfeer
Welke partijen zijn belangrijk
Uit de gesprekken die volgen komt naar voren dat we vanuit
Fit for Work de omgeving rond de werkende nog meer
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dienen te sensitiseren rond werken met chronische
aandoening. We richten ons nu al op werkgever,
zorgverlener en ondersteunend overheidsbeleid. Aanvullend
zijn genoemd:
- revalidatie
- familie, ouders, vrienden
- HRM
- voor kinderen en jongeren met chronische
aandoening: ook docenten, opleidingen en
transitieverpleegkundigen (over hoe ze met
aandoening de arbeidsmarkt kunnen opgaan)

Platform Fit for Work
Wat kunnen we samen bereiken vanuit onze rol
Anouk ten Arve omschrijft de aanpak als een schaakbord
waarop we de diverse stukken op een uitnodigende en
positieve manier kunnen gaan interesseren en betrekken. Elk
passend bij het niveau van het vraagstuk. Zo is politiek
beïnvloeding een ander speelveld dan bijvoorbeeld werk &
chronische aandoening inbedden in opleidingen.
Bij de start van Fit for Work in 2012 is eerder zo’n exercitie
gedaan. Voor de volgende platformmeeting staat de
uitdaging om deze aan te vullen met:
- Partijen en structuren die nog ontbreken, zodat we
de hele keten in beeld heben
- Wie contacten heeft in dat veld
- Verkenning van zorgopleidingen die aandacht
besteden aan werk en van welke we dit verwachten
dat ze dit doen. Dit gebeurt in een kleiner groepje
bestaande uit Niels, Christianne en Annelies.
Bij de opleidingen is het idee geopperd dat we vanuit Fit for
Work een module kunnen ontwikkelinen om aan opleidingen
aan te bieden.
Ton van Hout oppert dat we wellicht één zin eraan moeten
wijden dat Fit for Work zich niet bezighoudt met
participatiewet en banenafspraken. Dit vanwege de (veelal
negatieve) berichten op dit gebied. Fit for Work wil juist een
opbouwende boodschap uitdragen.
--Aan het overleg namen deel: Annelies Verkerk Vision At
Work, Annemiek de Crom Cirkel der Seizoenen, Anouk ten
arve stichting IZZ, Christianne van Triest P2O/st. Drive,
Hanneke Verhelst AbbVie Nederland, Joyce van de Nes
Bureau VolZin, Judy van den Berg Emma at Work, Niels
Veldhuijzen Primum Movens, Paul Baart Centrum Werk
Gezondheid/voorzitter Fit for Work, Tamara Raaijmakers
Centrum Werk Gezondheid, Tom Puntman Hogeschool van
Amsterdam/Emma at Work, Ton van Hout Centrum
Chronisch Ziek en Werk.
Verhinderd waren: André Bieleman Saxion Hogescholen,
Claire Hogenhout UvA/AIAS, Eveline Stadermann
MyTomorrows/Centrum Werk Gezondheid, Han Hullen
bedrijfs- en verzekeringsarts Hullen Advies, Harald Miedema
Hogeschool Rotterdam, Marieke Scholte Voshaar Fuchs
healthcare consultancy/stichting Tools, Michèl Edelaar
Vroege Interventie, Michiel Reneman Centrum Voor
Revalidatie UMCG, Robbert janssen Centrum Chronisch Ziek
en Werk.

Colofon, 17 juni 2016
Verslag: Tamara Raaijmakers, Centrum Werk Gezondeid
www.fitforworknederland.nl
Info@fitforworknederland.nl
Fit for Work wordt geleid door het Centrum Werk Gezondheid en
ondersteund door AbbVie.
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