Uit de Verenigingen NVVG

Voorjaarsledenvergadering 9 april: adviseren aan gemeente over
arbeidsparticipatie
Adviseren over het daadwerkelijk benutten van het arbeidsvermogen is iets
anders dan een claim beoordelen. Voor veel verzekeringsartsen zal de
invoering van de Participatiewet dan ook een wezenlijke verandering in hun
werk met zich meebrengen. In het wetenschappelijk deel van de
voorjaarsledenvergadering zal de NVVG in samenwerking met de NSPOH
aandacht besteden aan deze verandering. Drie inleidingen van experts op dit
gebied gaan vergezeld van 3 workshops, waarin u zelf op zoek gaat naar de
gevolgen van deze wet op uw werk.
We zijn dit jaar voor de voorjaarsledenvergadering te gast bij de NSPOH aan de
Churchilllaan 11 in Utrecht. Het wetenschappelijk deel begint om 15.30 uur en er is
in de workshops plaats voor circa 40 personen (deelname op volgorde van
inschrijving). Het programma wordt door de NSPOH aangeboden ter gelegenheid
van de 45e verjaardag van de NVVG in 2014, waarvoor uiteraard onze dank.
Online training ‘Mensen met Mogelijkheden’ van start
Meer mensen met een psychische kwetsbaarheid aan het werk, midden in de
maatschappij. Dat is het doel van het project “Mensen met Mogelijkheden‟. Want
werk biedt mensen de kracht en de ruimte om zichzelf te ontwikkelen. Op initiatief
van de Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVvA), de NVVG en de
ministeries van VWS en SZW ging het project twee jaar geleden van start.
Sindsdien is, samen met 21 betrokken beroepsgroepen, werkgevers en een groot
aantal ervaringsdeskundigen, een schat aan informatie opgehaald en zijn bijzondere
initiatieven tot stand gekomen. Zo ging in oktober het online inspiratieboek live, dat
professionals in de keten zorg, onderwijs en werk een krachtige methode biedt om
samen met werkgevers en ervaringsdeskundigen aan arbeidsparticipatie te werken.
Op maandag 9 februari hebben staatssecretarissen Martin van Rijn (VWS) en Jetta
Klijnsma (SZW) het startschot gegeven voor de gratis online training ‘Mensen met
Mogelijkheden’. Dit gebeurde tijdens het druk bezochte congres Mensenwerk in
Nieuwegein. De gratis online training leert professionals en werkgevers op een
andere manier te kijken naar mensen met een psychische kwetsbaarheid en beter
samen te werken binnen de keten van onderwijs, zorg, werk en inkomen. De
training kan in eigen tempo worden doorlopen en omvat video minicolleges,
filmfragmenten van ervaringsdeskundigen en werkgevers en uiteraard de nodige
theoretische achtergrond. Dit, samen met vragen en reflectieopdrachten, leert
professionals en werkgevers om mensen met aandacht tegemoet te treden.

De gratis online training is over acht weken verdeeld en vraagt een tijdsbeslag van
vier tot vijf uur. Professionals die de training afleggen krijgen daar binnen hun
beroepsgroep Permanenten Educatie (PE) punten voor. Inschrijven en volgen van
de training kan via: www.mmm-mensenmetmogelijkheden.nl
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