Uitnodiging Participatiedag 4 november 2017

Meer wegen naar werk
met Bluf CV, Onbeperkt aan de Slag en ParticipatieCertificaat
dagvoorzitter Stijn Coronel - rolstoel inspirator
“Laat je leiden door kansen”
Iedereen wil meedoen in de samenleving. Liefst met werk, betaald of vrijwillig, en passend binnen
je mogelijkheden. De ‘meest gebruikelijke’ weg naar werk is een opleiding volgen en daarna
solliciteren. Maar voor mensen met een beperking is die route niet altijd vanzelfsprekend of
succesvol. Op de Participatiedag laten we zien dat er meer wegen zijn die leiden naar werk.
Allerlei organisaties en ondernemers ontwikkelen initiatieven of tillen projecten van de grond die
mensen aan werk helpen via een andere dan de gebruikelijke route. Een aantal van deze
initiatiefnemers komt op de Participatiedag vertellen over hun project en aanpak. Uiteraard kunt
u met hen in gesprek. Kom ideeën opdoen voor uw eigen achterban en belangenwerk.

Voor wie

De Participatiedag is voor iedereen die zich inzet voor een betere maatschappelijke positie voor
mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking of chronische ziekte.

Programma

09.30 – 10.00 uur
10.00 – 10.10 uur
10.10 – 10.30 uur
10.35 – 11:05 uur
11:05 - 11:20 uur
11.25 – 11.55 uur
12.00 – 12:55 uur
13.00 – 13.30 uur
13.40 – 14.20 uur
14.25 - 15:00 uur

Inloop
Opening
Inleiding Conny Kooijman Vereniging LFB
Presentaties
Pauze
Presentaties
Lunch
Presentaties
Paneldiscussie
Interactieve Afsluiting

Waar en wanner
De Participatiedag 2017 is op zaterdag 4 november 2017 van 10.00 tot 15.00 uur.
Locatie is NDC Den Hommel, Kennedylaan 9, 3533 KH Utrecht.
Aanmelden kan via deze link:
Ja, ik kom naar de Participatiedag Meer wegen naar werk
Heeft u nog vragen? Neem contact op met Dini Zeggelaar, d.zeggelaar@iederin.nl
Wij hopen u te ontmoeten op zaterdag 4 november in Utrecht.

Ieder(in), Patiëntenfederatie Nederland, MIND/Landelijk Platform GGz

Presentaties Meer wegen naar werk
Ronde 1

Onbeperkt aan de Slag - Saskia van Rosmalen
Onbeperkt aan de Slag brengt gemotiveerde werkzoekenden met een beperking en werkgevers die
voor hen open staan met elkaar in contact. Online en offline. Tijdens Meet & Greets ontmoeten
beide partijen elkaar, ontmoetingen die leiden tot wederzijds inzicht en begrip. Op een digitale
platform profileren werkzoekenden zich als mensen met talenten. Onbeperkt aan de slag

Generieke Module Arbeid als Medicijn - Ard van Oosten (Indigo Rijnmond)
De generieke module ‘Arbeid als Medicijn’ is een richtlijn in de GGZ, ontwikkeld om de zorg voor
mensen met een psychische aandoening te verbeteren, door het onderwerp ‘werk’ een structurele
plaats in deze zorg te geven. Deze module zal bijdragen aan de samenwerking en communicatie
tussen de reguliere gezondheidszorg en de bedrijfsgezondheidszorg.
Generieke Module Arbeid als Medicijn
Ronde 2

Social Return Weener XL - Gemeente ’s-Hertogenbosch- Joyce de Vaan
’s-Hertogenbosch zet in op arbeidsparticipatie met Social Return. Bij het verstrekken van
inkoopopdrachten verplicht de gemeente de opdrachtnemer om mensen met een kwetsbare
arbeidsmarktpositie te betrekken bij de uitvoering van de opdracht. Servicebureau Social Return
van Weener Xl helpt de opdrachtnemer hierbij. Social Return Weener XL

Bluf CV - Monique van Biezen (Stichting ZON)
Als je al een tijd niet meer gewerkt hebt, raak je het zicht op je kwaliteiten en ervaringen soms een
beetje kwijt. Met Bluf CV leert Monique je op een andere manier te kijken naar je 'vergeten' of op
het oog 'irrelevante' ervaringen. Bluf CV
Ronde 3

Werkbehoud met een Chronische Aandoening- Annemiek de Crom
Werken met een chronische aandoening: wat kan jij zelf doen en wat is de rol van je werkgever?
Wat zijn de 4 succesfactoren? Annemiek de Crom helpt mensen met een chronische aandoening zo
plezierig mogelijk aan het werk te blijven. Ze heeft zelf een chronische aandoening en is
participatiecoach, trainer en schrijver. Annemiek de Crom

Participatie Certificaat – Sabine de Jong
Participatie Certificaat: meer arbeidsplekken, meer slimme financiering ervan. Het ene bedrijf
koopt een certificaat, het andere benut een certificaat. De opbrengst van een certificaat wordt
ingezet om de laatste ( financiële) obstakels voor een duurzame werkplek weg te nemen. Sabine
de Jong komt vertellen hoe het precies werkt. Participatie Certificaat

