PROGRAMMA CONFERENTIE
Locatie: Artis Parkzalen, Plantage Middenlaan 41a te Amsterdam
Datum : donderdag 26 en vrijdag 27 mei a.s.

Aan het werk
Bevindingen na vier jaar re‐integratie verbeteronderzoek

Thursday 26 May 2011
Return to work
Reflections on reemployment policy and practice
Conference theme
Reemployment and reemployment policies are a central theme in different contexts. Across countries
recent and major new developments have transformed social security acts and policy. These reforms
have implications for the safety nets and by consequence for welfare recipients, unemployed and ‐
partially ‐ disabled workers. Furthermore the transformations influence the character of professional
work of those who assess, support and guide people on their way back to the labour market. This day we
will reflect historically and cross country on developments in the implementation of reemployment
policies. We will do so together with well‐known experts and will present results from the scientific
research program. For more information on the ten research projects involved see:
www.verbeteronderzoek.nl (English version).

Thursday, May, 26, 2011
Return to work
Program
09.00 ‐ 09.30

Welcome and registration

09.30 ‐ 09.45

Introduction by the chair prof. dr. Kees Schuyt (Scientific Advisory Board Stichting
Instituut Gak)

09.45 ‐ 10.20

Keynote by prof. dr. Michael Lipsky
(Senior Program Director at Demos, Washington)

‘ Managing Front Line Workers: Reflections on Street Level Bureaucracy’
10.20 ‐ 11.00

Keynote by prof. dr. Michael Feuerstein
(Uniformed Services University of the Health Sciences Bethesda, USA)

‘Work and Cancer Survivors’
11.00 ‐ 11.30

Coffee break

11.30 ‐ 12.10

Keynote by prof. dr. Guiliano Bonoli
(Swiss Graduate School of Public Administration)

‘Active labour market policies across time and space’
12.10 ‐ 13.00

Lunch

13.00 ‐ 13.40

Keynote by dr. Els Sol
(Research program leader)
‘Implementation research: towards a comprehensive approach’

13.40 ‐ 14.40

Panel discussion facilitated by prof .dr. Peter van Lieshout (Scientific Council for
Government Policy, Scientific Advisory Board Stichting Instituut Gak)
‐ prof. dr. Guiliano Bonoli
‐ prof. dr. Michael Feuerstein
‐ mw. prof. dr. Monique Frings‐ Dresen
‐ mw. Prof. dr. Trudie Knijn
‐ prof. dr. Michael Lipsky
‐ mw. dr. Els Sol

14.40 ‐ 15.00

Wrapping up
Conclusive remarks by the chair prof.dr. Kees Schuyt (Scientific Advisory Board
Stichting Instituut Gak)

Vrijdag 27 mei 2011

Aan het werk
Bevindingen na vier jaar re‐integratie verbeteronderzoek

Thema
Inzetbaarheid en duurzame arbeidsparticipatie zijn de motto’s voor de komende periode voor werknemers die
(dreigen) uit (te) vallen onder meer vanwege medische, sociaalpsychologische of sociaal‐culturele beperkingen. In
dit universitair onderzoeksprogramma ‐ bestaande uit een tiental onderzoeken – wordt een beeld gegeven van de
succes‐ en faalfactoren van verschillende re‐integratietrajecten. Aangezien de sturing van re‐integratiebeleid
rekening te houden heeft met processen op de arbeidsmarkt, met de sociale omgeving en de motivatie van de te
re‐integreren personen en met hun werksituatie, is dit onderzoek gedaan vanuit drie verschillende omgevingen: .de
institutionele omgeving, de sociale omgeving en de werkomgeving. Vernieuwend is niet alleen dat deze drie
contexten in één onderzoeksprogramma in ogenschouw zijn genomen, maar ook dat de drie omgevingen in hun
onderlinge relatie worden geanalyseerd.
Op vrijdag 27 mei 2011 worden de resultaten van de 10 onderzoeksprojecten gepresenteerd.
Op deze dag staat de discussie tussen onderzoekers en het veld over de betekenis van het onderzoek en de
onderzoeksresultaten voor de (beleids)praktijk centraal.

Vrijdag 27 mei 2011
Aan het werk
Programma
09.30 ‐ 10.00

Inloop

10.00 ‐ 10.05

Introductie door de dagvoorzitter prof. dr. Andre Knottnerus (WRR, Wetenschappelijke
Raad Stichting Instituut Gak)

10.05 ‐ 10.20

Opening mw. dr. Els Sol (Programmaleider Re‐integratie Verbeteronderzoek, HSI)

10.20 ‐ 10.45

Lezing door mw. mr. Marjolein ten Hoonte (Dir. Arbeidsmarktbeleid Randstad)
‘Aan het werk: naar een vruchtbare samenwerking tussen onderzoek en praktijk’

10.45 ‐ 11.00

Thee en koffiepauze

11.00 ‐ 12.30

11.00 ‐ 12.30

Parallelle sessie Sociale omgeving
‐ Re‐integratie zieke werknemers met aandacht voor hun dubbele rol
‐ Re‐integratie van langdurig uitkeringsafhankelijke cliënten
‐ Re‐integratie van allochtone voortijdige schoolverlaters
Parallelle sessie Werk omgeving
‐ Participatieve werkgerelateerde re‐integratie bij reumatoïde artritis
‐ Bevordering van terugkeer naar werk van kankerpatiënten
‐ Duurzame re‐integratie voor mensen met aanhoudende vermoeidheidsverschijnselen

12.30 ‐ 13.30

Lunch

13.30 ‐ 14.30

Parallelle sessie Institutionele omgeving
‐ Fit or Unfit: naar expliciete theorieën van re‐integratiedienstverlening
‐ Mogelijkheden van vraaggestuurde re‐integratie

13.30 ‐ 14.30

Parallelle sessie Institutionele omgeving
‐ Naar een samenhangend re‐integratierecht
‐ Ketensamenwerking in de keten van werk en inkomen?

14.30 ‐ 14.45

Thee en koffiepauze

14.45 ‐ 16. 00

Forum: Wat levert het onderzoek op voor de praktijk?
Onder leiding van prof. dr. André Knottnerus
‐ prof. dr. Peter van Lieshout (WRR, Wetenschappelijke Raad Stichting Instituut Gak)
‐ mr. Martin Harms (Dir werkbedrijf UWV)
‐ mr. René Paas de voorzitter van Divosa (onder voorbehoud)
‐ mw. drs. Petra van de Goorbergh (directeur Boaborea)
‐ mw drs. Bernadette Linssen (Directeur Innovatie en professionalisering SMZ /UWV)

16.00 ‐ 16.20

Reflectie door prof. dr. Peter van Lieshout

16.20 ‐ 16.30

Afsluiting

16.30 uur

Borrel

