Uitnodiging
MOE! Duurzame oplossingen voor participatie?

Op 8 oktober 2009 wordt door onderzoekers van het onderzoeksprogramma Re-integratie Verbeter Onderzoek
(gefinancierd door Stichting Instituut GAK (SIG)) de bijeenkomst 'Beter(e) re-integratie' MOE! Duurzame oplossingen
voor participatie? georganiseerd. U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze bijeenkomst met als thema
duurzame re-integratie bij mensen met aanhoudende vermoeidheidsklachten.
Datum: 8 oktober 2009 13:30-17:00 uur
Locatie: Fonteijnzaal (ruimte G0-209) in het Academisch Medisch Centrum, Amsterdam
Organisatie: Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid, AMC. In samenspraak met het BoaBorea, Divosa, UWV en
CWI.
Organisatoren: drs. Margot Joosen, prof. dr. Monique Frings-Dresen, en dr. Judith Sluiter.
In deze Bijeenkomst 'Beter(e) re-integratie' staat re-integratie van mensen met aanhoudende vermoeidheidsklachten
centraal. Er worden nieuwe inzichten t.a.v. het effect van re-integratie interventies voor mensen met aanhoudende
vermoeidheidsklachten gepresenteerd en wordt met u gesproken over de toepasbaarheid (en eigen ervaringen) van deze
resultaten in de dagelijkse praktijk van re-integratiedeskundigen. Hierbij komen onderwerpen als multidisciplinaire
begeleiding, multimodale begeleiding en de rol van de werkgever en het betrekken van de werkgever bij re-integratie aan
bod. Hiernaast staat het thema duurzame re-integratie ter discussie. Met behulp van een huiswerkopdracht wordt
gereflecteerd over de betekenis van duurzame re-integratie voor re-integratiedeskundigen en wordt gediscussieerd over
hoe duurzame re-integratie bij vermoeiden in de re-integratiepraktijk kan worden bereikt.
Leerdoelen voor de deelnemer:
1.

Kennis vergroten rondom de effectiviteit van bestaande re-integratie/interventietrajecten voor mensen met

2.

Inzicht krijgen in de betekenis van ‘duurzame’ re-integratie vanuit verschillende perspectieven.

3.

Kennis en ervaringen delen over nieuwe inzichten rondom (duurzame) re-integratie van mensen met aanhoudende

aanhoudende vermoeidheidsklachten.

vermoeidheidsklachten uit de praktijk en het toepassen in de praktijk.
Er wordt van deelnemers een actieve inbreng verwacht en er zal enig voorbereidend werk moeten worden verricht in de
vorm van een huiswerkopdracht rondom het thema duurzame re-integratie.
Deelname:
De bijeenkomst beter(e) re-integratie is met name bedoeld voor arboprofessionals: re-integratiedeskundigen,
arbeidsdeskundigen, bedrijfsmaatschappelijk werkenden of bedrijfsverpleegkundigen, die in hun werk met bovenstaande
problematiek in de re-integratiepraktijk te maken hebben. Aan de bijeenkomst kunnen maximaal 25 personen deelnemen.
Uw organisatie of brancheorganisatie (BoaBorea, Divosa, UWV en CWI) ondersteunen dit initiatief. De kosten bedragen €
50 per persoon. Na deelname wordt een certificaat van deelname uitgereikt van het SIG programma Re-integratie
Verbeter Onderzoek (RVO).
Wanneer u wilt deelnemen aan deze bijeenkomst dan dient u zich, vóór 1 september 2009 op te geven per email bij
m.c.joosen@amc.nl. Vermeld a.u.b. uw voorletters, naam, functie en organisatie waar u werkzaam bent bij aanmelding.
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Aanmelding verloopt op volgorde van binnenkomst. U ontvangt een bevestiging van uw aanmelding per email, een maand
voorafgaand aan de bijeenkomst ontvangt u de huiswerkopdracht per email.
Wij hopen dat u medewerkers binnen uw organisatie op deze middag wilt attenderen, door deze uitnodiging op het
prikbord te hangen, bij de aangewezen mensen in het postvakje te leggen, of een mailtje rond en/of door te sturen. Deze
uitnodiging is ook te vinden op www.verbeteronderzoek.nl.
Bijgevoegd vind u het programma voor deze middag. Wij hopen u te mogen begroeten op 8 oktober 2009.
Met vriendelijke groet,
Mede namens dr. Judith Sluiter, prof. dr. Monique Frings-Dresen en de andere programmacoördinatoren van RVO

Drs. Margot Joosen, onderzoeker
Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid AMC/UvA, Amsterdam
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Programma 08-10-2009
MOE! Duurzame oplossingen voor participatie?

13.30 – 13.40: Welkom en toelichting op het dagprogramma (door prof. dr. Monique Frings-Dresen)
13.40 – 14.25: Presentatie: Resultaten van evaluatie van re-integratie/interventietrajecten bij mensen met aanhoudende
vermoeidheidsklachten (door Roel Swijnenburg (Reaplus, Dordrecht) en drs. Margot Joosen (Coronel
Instituut, AMC).
14:25– 14:50:

Groepsdiscussie: Hoe zijn de resultaten toepasbaar in de individuele re-integratiepraktijk? (o.l.v. drs.
Margot Joosen)

14.50 – 15.05: Koffie en theepauze
15.05 – 15.45: Discussie rondom Duurzame re-integratie aan de hand van huiswerkopdracht (o.l.v. prof dr. Monique
Frings-Dresen en dr. Judith Sluiter).
15.45 – 16.15: Eerste resultaten over de betekenis van Duurzame re-integratie vanuit perspectief van bedrijfsartsen +
duurzame re-integratie vanuit de literatuur + discussie over consequenties van deze resultaten (door drs.
Margot Joosen).
16.15 – 16.30: Nabeschouwing en afsluiting (door dr. Judith Sluiter).
16.30 – 17.00: Borrel
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