Uitnodiging

s ymp o sium

Vrijdag 15 oktober 2010
13.00 - 18.00 uur
Apollozaal,
ministerie van vws,
Den Haag

Op weg naar
een inclusieve
arbeidsmarkt

In mei 2010 verscheen de publicatie Beperkt aan het werk,
resultaat van een samenwerkingsproject van het scp, cbs en
tno. De studie bevat een uitgebreide analyse van de ontwikkelingen in ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en de
arbeidsparticipatie van mensen met gezondheidsbeperkingen. Naar aanleiding van deze publicatie organiseert het scp
op 15 oktober 2010 een symposium met als thema Op weg naar
een inclusieve arbeidsmarkt, een markt waaraan ook mensen met
gezondheidsbeperkingen duurzaam kunnen deelnemen. Doel
van deze bijeenkomst is de verworven kennis in een breder
kader te plaatsen en lessen te trekken voor de toekomst. De
vraag is hoever we gevorderd zijn op de weg naar een inclusieve arbeidsmarkt en wat we (nog meer) kunnen doen om
deze te bereiken. Vanuit drie invalshoeken zal de problematiek door enkele deskundigen worden belicht.
Regelgeving
Wat is de rol van de regelgeving in het bereiken van een
inclusieve arbeidsmarkt? Wat hebben de hervormingen
van de arbeidsongeschiktheidsregelingen tot nu toe opgeleverd en welke wijzigingen kunnen we nog verwachten?
Hoe staat het met de hervormingsopties voor de wia en
Wajong (en andere sociale zekerheidsregelingen) die in het
kader van de Brede Heroverweging zijn gedaan? Kunnen
zij bijdragen aan verhoging van de arbeidsparticipatie van
mensen met beperkingen?
Foto voorzijde:
Twee dove werknemers in overleg tijdens het werk
© Bart Muhl/hh

Uitvoering
Welke hervormingsprocessen hebben er plaatsgevonden
in de uitvoering van verzuim- en arbeidsongeschiktheidsbeleid en met welk resultaat? Wat is de logica achter de
gekozen sturingsvormen? Hoe goed past de huidige vorm
bij de activerende taak van sociale zekerheid? Hoe pakt de
uitvoering van sociale zekerheidsregelingen uit binnen de
dagelijkse realiteit van arbeidsorganisaties? Wat betekent
dit voor werkgevers en werknemers? Wat kunnen we leren
van deze ervaringen?
Lessen uit (en voor) het buitenland
Hoe doet Nederland het in vergelijking met ons omringende landen? Hoe verschilt ons verzuim-, arbeidsongeschiktheids- en re-integratiebebeleid van dat van andere landen?
In welke mate leidt dit tot verschillen in ziekteverzuim en
arbeidsparticipatie van mensen met gezondheidsbeperkingen? Wat kunnen wij leren van het buitenland en zij van
ons? Hebben we ons ontwikkeld van de patiënt met Dutch
disease tot het beste jongetje van de klas? Of toch niet?
De bijeenkomst richt zich op een publiek van beleidsmakers,
medewerkers van uitvoeringsinstanties, werkgevers- en
werknemersorganisaties, belangenorganisaties en wetenschappers. De middag wordt voorgezeten door Paul Schnabel
(directeur scp). Na een introductie van de studie Beperkt aan het
werk zullen drie sprekers hun licht laten schijnen over bovenstaande thema’s. Hierna is er tijd voor discussie met de zaal.
Graag nodigen wij u uit om daaraan deel te nemen.

Programma

Aanmelden

13.00 uur Ontvangst met koffie en thee

U kunt zich inschrijven door uiterlijk 4 oktober
een e-mail te sturen naar Angelique Dees:
a.dees@scp.nl
Wilt u daarin uw naam en de naam van uw
organisatie vermelden?

13.30 uur

Opening door de dagvoorzitter
Prof. dr. Paul Schnabel, directeur scp
13.40 uur Presentatie ‘Beperkt aan het werk’
Drs. Gerda Jehoel-Gijsbers, ten tijde van het onderzoek werkzaam bij de onderzoeksgroep Arbeid, Inkomen en Sociale
Zekerheid, scp
14.00 uur Hervorming van de arbeidsongeschiktheidsregelingen
Prof. dr. Kees Goudswaard, hoogleraar Toegepaste economie
en bijzonder hoogleraar Sociale zekerheid aan de Universiteit
van Leiden
14.30 uur Van beleid naar uitvoering: brug of kloof?
Prof. dr. Nicolette van Gestel, bijzonder hoogleraar ‘Nieuwe
sturingsvormen in sociale zekerheid en arbeidsvoorziening’
aan de Universiteit van Tilburg en universitair hoofddocent
aan de Faculteit der Managementwetenschappen van de
Radboud Universiteit Nijmegen
15.00 uur Pauze
15.30 uur Lessen uit (en voor) het buitenland
Dr. Rienk Prins, directeur AStri Beleidsonderzoek en Advies in
Leiden en lector sociale zekerheid bij Progresz, Hogeschool
voor Sociale Zekerheid in Apeldoorn
16.00 uur Forumdebat o.l.v. Paul Schnabel met de sprekers en de zaal
17.00 uur Borrel

De toegang is gratis, maar het aantal plaatsen
is beperkt. Mocht na aanmelding blijken dat u
onverhoopt toch niet kunt deelnemen, wilt u dat
dan via het bovengenoemd e-mailadres melden?

Adres en route
Apollozaal, ministerie van vws
Parnassusplein 5
2511 vx Den Haag
Bij het ministerie geldt een legitimatieplicht. Bezoekers kunnen zich legitimeren met paspoort, rijbewijs of identiteitskaart.
Openbaar vervoer
Het ministerie van vws ligt op loopafstand (circa 5 minuten)
van Den Haag Centraal Station. Neem de linker uitgang van
het Centraal Station. U loopt onder het ministerie van vrom
door. Over de brug slaat u rechtsaf de Zwarteweg in. U wandelt onder het tramviaduct door. Na ongeveer 30 meter loopt
u links het Parnassusplein op. De hoofdingang bevindt zich
aan de rechterkant van dit plein.
Per auto
Uit de richting Utrecht
Volg de a12 tot het Prins Clausplein. Daarna doorrijden richting
Den Haag centrum. Vervolgens afslag Den Haag centrum
(afrit 2) nemen. Aan het einde van de afslag linksaf en dan het
Prins Bernardviaduct op. Bij de afrit links voorsorteren en
bij de stoplichten aan het eind van het viaduct een U-bocht
linksom maken. Rij de ventweg op (neem dus niet de oprit van
het viaduct) en volg de borden ‘Helicon’. Links onder het Bernhardviaduct door, de Oranje Buitensingel op. Bij de tweede

mogelijkheid links de brug over en direct weer links. De ingang
van de parkeergarage ‘Helicon’ bevindt zich dan rechts vlak
voor het tramviaduct.
Indien deze garage vol is, kunt u parkeren in de nabijgelegen
garage van het ministerie van vrom of andere met P aangegeven garages in de buurt.
Uit de richtingen Amsterdam en Rotterdam
Volg de a4 richting Prins Clausplein. Daarna afslaan naar de
a12 richting Den Haag centrum. Vervolgens routebeschrijving
zoals vanuit Utrecht.

