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Conferentie Zorg voor Werk  
Sterk voor werkbehoud  
bij chronische aandoeningen  
donderdag 11 april 2019 
13.30 -16.30 uur  
Den Haag, SER-gebouw Bezuidenhoutseweg 60 

PROGRAMMA  
Dagvoorzitter Tom van ’t Hek  
 
13.00  Ontvangst met koffie, thee 

 
13.30  Werken met een chronische aandoening,  

hoe werkt dat? 
 

Ervaringsdeskundigen aan het woord 
Lineke Maat directeur Taal Doet Meer 
Ruben van Mourik manager HR Florys 
 
Breder patiëntenperspectief op werk 

 Arja Broenland directeur-bestuurder NFK   
 
13.50  Werk en chronische aandoeningen beleid 
 

Een sociaal-economisch perspectief  
 Louise Gunning voorzitter Werkgroep SER Chronisch 

Zieke Werkenden 
 Paul Baart voorzitter Fit for Work Nederland 
 

Europa, Brussel en Nederlands beleid 
 Marianne Thyssen EU-commissaris Werkgelegenheid, 

Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit 
Europese Commissie videoboodschap 

 
 Werkenden, werkgevers en zorgverleners  

Frank Alfrink directeur ZZP Nederland  
Guusje Dolsma waarnemend directeur sociale zaken  
VNO-NCW 
Michiel Reneman Hoogleraar Revalidatiegeneeskunde 
Centrum voor Revalidatie UMCG 
Wiebke Rieb general manager Pfizer BV Nederland  

 
14.30  In gesprek met de zaal 
 
14.45  Pauze  

  

15.15 Werk, werkbehoud en zorg  
  

Werk en gezondheid: hoe is de  
arbeidsparticipatie te vergroten 
Lex Burdorf hoogleraar Maatschappelijke 
Gezondheidszorg Erasmus Medisch Centrum  
videocollege 
 
Uitreiking Zorg voor Werk impact graphic  
Erik Gerritsen secretaris-generaal  
ministerie van VWS 
Gert-Jan Buitendijk directeur-generaal Werk 
ministerie van SZW    
 
 Werk als behandeldoel in de zorg 
Suzanne Kaal internist-oncoloog Radboudumc 
Desiree Dona klinisch arbeidsgeneeskundige 
oncologie Radboudumc  
 

15.55 Toekomstvisies 
 
 Werkenden, werkgevers en zorgverleners 
Kitty Jong vice voorzitter FNV 
Petra Jonker-Jorna vicevoorzitter V&VN 
Arboverpleegkundigen 
Lennaert Rijken general manager AbbVie 
Jeannette van Zee senior-adviseur patiëntbelang 
Patiëntenfederatie Nederland 
 
Volgende stappen en slotwoord  
Paul Baart voorzitter Fit for Work Nederland 
Mariëtte Hamer voorzitter SER   
 

16.30 Afsluiting met hapje en drankje 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Toegezegd 

* * Uitgenodigd 
* * * Nog uit te nodigen 

 

De conferentie wordt georganiseerd in samenspraak met 
de ministeries van VWS en SZW en Alles is Gezondheid 
 



 

 

   

Aanleiding  
Eén op de drie werkende Nederlanders krijgt een 
chronische aandoening. Te vaak leidt een chronische 
aandoening tot uitval op het werk. Blijven werken is 
voor veel mensen met een chronische aandoening of 
ingrijpende ziekte belangrijk om mee te blijven doen 
in de samenleving. Daarvoor is veel overleg en 
aanpassing nodig, zowel van de werkende als van de 
werkgever, artsen en andere zorgverleners. 
 
Deelnemers 
Het congres biedt beleidsmedewerkers, politici, 
wetenschappers, zorgprofessionals, 
vertegenwoordigers van werkgevers- en 
werknemersorganisaties, en de medische sector 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? 
Met voorbeelden rond kanker schetsen we de 
problematiek en mogelijkheden rond werkbehoud.  
 
Doel  
Voorbeelden van initiatieven en samenwerking uit 
binnen- en buitenland geven inspiratie om werk 
voor mensen met een chronische aandoening 
blijvend mogelijk te maken.  
Het doel is om zo het maatschappelijk en politiek 
belang van werkbehoud bij chronische 
aandoeningen te agenderen. Met praktische 
inspiratie wat mogelijk is om mensen die werken en 
een chronische aandoening of een ingrijpende ziekte 
zoals kanker krijgen, aan het werk te houden.  
 
Impact Graphic 
De impact graphic geeft op een inzichtelijke wijze 
weer wat investeren in werkbehoud bij chronische 
aandoeningen oplevert. Op het niveau van de 
werkende, werkgever, zorgsector en de 
samenleving.  
 
Call to action 
Fit for Work brengt een call to action uit met een 
oproep op alle niveaus, van de politiek, overheid, 
bedrijven, zorg en de werkende burgers, om zich in 
te zetten voor werkbehoud. In 2016 organiseerden 
Fit for Work en de SER het congres ‘Langer actief 
door innovatie in zorg en beleid. Sterk voor 
werkbehoud bij een chronische aandoening’.  
Dat mondde toen uit in een Fit for Work The Hague 
Declaration, die nu verdere invulling krijgt met de 
call to action. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SER 
De Sociaal-Economische Raad (SER) is de 
belangrijkste adviesraad voor regering en 
parlement over sociaal-economische 
vraagstukken. In maart 2016 is het SER-Advies 
‘Werk: van belang voor iedereen. Een advies over 
werken met een chronische ziekte’ uitgebracht.  
In een kabinetsreactie van 21 november 2016 
vragen minister Schippers en minister Asscher de 
SER om, samen met de Commissie Werk 
Gezondheid, de aanbevelingen van het SER advies 
van maart 2016 te initiëren en de voortgang van 
de uitvoering te bewaken. Om hieraan opvolging 
te kunnen geven is een werkgroep ingericht, 
bestaande uit leden van de SER-commissie 
Chronisch Zieke Werkenden (CZW), de Commissie 
Werk Gezondheid, de Patiëntenfederatie 
Nederland en enkele andere betrokkenen. Dit 
congres biedt tevens een podium voor het tonen 
van de resultaten van deze werkgroep. 
 
www.ser.nl 
communicatie@ser.nl 
 
 
Fit for Work 
Meer dan 25 maatschappelijke organisaties 
zetten zich via het platform Fit for Work in voor 
werkbehoud bij chronische aandoeningen.  
Fit for Work wil de politiek, het bedrijfsleven, de 
zorg en de samenleving ervan doordringen dat 
werken met een chronische aandoening of 
ingrijpende ziekte 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. Daartoe biedt Fit for Work 
praktische tools voor werkenden, werkgevers en 
zorgprofessionals. Voor de zorgsector is er 
specifiek het project Target@Work-werk als 
behandeldoel in de zorg, met op dit moment 
uitwerking naar kanker en reuma.  
 
www.fitforworknederland.nl 
www.targetatwork.nl  
info@fitforworknederland.nl 
 
 
 
  
   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fit for Work wordt geleid door Centrum Werk Gezondheid en 
voor deze conferentie ondersteund door AbbVie en Pfizer 

4 april 2019 


