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fit for work
FIT FOR WORK NEDERLAND ZET ZICH SINDS 2012 IN VOOR WERKBEHOUD
BIJ EEN CHRONISCHE AANDOENING.
•	Met een krachtig, deskundig en bevlogen platform waaraan
vertegenwoordigers van 20 organisaties zijn verbonden. Op de achterzijde
vindt u de partners van Fit for Work.
•

 et een focus op praktische ondersteuning en flankerend beleid vanuit
M
organisaties en overheid.

•	De Fit for Work checklisten geven kernachtig weer wat werknemers,
werkgevers en zorgverleners kunnen doen.

•	Handreikingen voor werknemers en leidinggevenden, een stappenplan voor
bedrijfsbeleid en screening- en interventietools voor zorgverleners bieden
meer houvast voor de dagelijkse praktijk.

•	Ondersteund met projecten zoals Target@work in de reumatologiezorg,
met betrokkenheid van meer dan 80 reumatologen en verpleegkundigen die
onder meer een training en een e-learning volgden.

•	Het manifest Fit for Work geeft richting aan agendering bij beleid en
overheid, en is aangeboden aan de vaste kamercommissie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid.
•	Steeds meer werkgevers, branches en patiëntenorganisaties ondertekenen
het manifest.
•	Het organiseren van politieke ontbijten en bedrijfsbezoeken met
Tweede Kamerleden, en congressen maken eveneens deel uit van de 		
strategie van Fit for Work.

SAMEN MET U KOMEN WE VERDER
Uw organisatie kan Fit for Work ondersteunen. Daarmee zet u kracht bij aan
een belangrijke maatschappelijke ontwikkeling, namelijk dat iedereen die
een chronische aandoening krijgt, kan blijven werken, in het belang van de
werknemers, maar ook de werkgever en de maatschappij.
Er zijn verschillende mogelijkheden om betrokken te zijn bij Fit for Work.
Zoals het gezamenlijk initiëren van projecten en onderzoek, het ontwikkelen
van ondersteunende tools of methodieken, of uw organisatie in aanmerking
laten komen voor de Fit for Work Award.Voor zorginstellingen bestaat de
mogelijkheid te participeren in Target@Work, gericht op werk als behandeldoel.
U kunt ook sponsorend partner worden.

GRAAG GAAN WE MET U HET GESPREK AAN
Als u interesse heeft in Fit for Work, dan kunt u contact opnemen met de
voorzitter van Fit for Work Nederland: Paul Baart, gsm 06 53 19 15 98
e-mail p.baart@centrumwerkgezondheid.nl
Stichting Centrum Werk Gezondheid is voorzitter van Fit for Work Nederland en
coördineert de activiteiten van Fit for Work. AbbVie ondersteunt Fit for Work.

Platform Fit For Work Nederland

Over Fit for Work

fit for work

Fit for Work maakt zich sterk voor werkbehoud bij een chronische
aandoening. Met praktische tools voor werknemers, werkgevers
en zorgverleners, en door agendering van werkbehoud bij een
chronische aandoeningen bij politiek en overheid. Fit for Work
wordt geleid door het Centrum Werk Gezondheid en ondersteund
door AbbVie. Voor meer informatie:
info@fitforworknederland.nl en www.fitforworknederland.nl
Fit for Work, mei 2016

