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Thema: over Werk | Waar: DEN BOSCH 

9:30 Zaal open met: 

*  informatiestand VMDB 

*  informatiestand van de Nederlandse Hersenbank 

*  boekentafel VMDB 

10:15 Welkom en opening door de dagvoorzitter en de 
voorzitter van de VMDB 

10:25-11:10 Lezing met de titel: ‘Arbeidsparticipatie van mensen met 
een bipolaire stoornis: zó werkt het!’ 

Inclusief kort de gelegenheid tot vragen stellen. 

Bijdrage van hoogleraar Jaap van Weeghel. De meeste mensen met een bipolaire 
stoornis willen werken, maar het merendeel slaagt er niet in een betaalde baan 

te vinden. De afstand tussen wens en werkelijkheid is groot en moeilijk te 
overbruggen. Tot voor kort liet de arbeidstoeleiding voor deze groep, en van 

andere mensen met (ernstige) psychische aandoeningen, veel te wensen over en 
eenmaal aan het werk konden zij niet rekenen op continu beschikbare 
begeleiding. Ook was de afstemming tussen arbeidsintegratie en GGZ-hulp veelal 

gebrekkig, en was er nauwelijks aandacht voor het stigmavraagstuk op de 
arbeidsmarkt. Individual Placement and Support (IPS), een bewezen effectieve 

methode van arbeidsintegratie, voorziet in deze lacunes. IPS is afkomstig uit de 
Verenigde Staten en wordt sinds enige jaren ook met succes in Nederland 
toegepast. In de praktijk wordt IPS aangeboden aan cliënten van ambulante 

GGZ-teams, zoals ACT- en FACT-teams voor mensen met ernstige psychische 
aandoeningen. IPS verschilt in een aantal opzichten van de gangbare 

arbeidsintegratie: regulier werk staat centraal, er wordt snel naar een baan 
gezocht, er wordt langdurige ondersteuning geboden en arbeidsintegratie is 
onderdeel van de GGZ-hulp. Vele onderzoeken hebben de effectiviteit van IPS 

aangetoond, waaronder in Nederland. In deze voordracht zal het IPS-model 
nader toegelicht en uiteengezet worden en wordt stil gestaan bij hoe dit model 

ook goed ‘werkt’ voor werkzoekenden met een bipolaire stoornis. 

Prof. dr. Jaap van Weeghel is sinds 2006 als stafmanager zorgontwikkeling en 
onderzoek verbonden aan het zorgbedrijf Dijk en Duin, onderdeel van de 

Parnassia Bavo Groep. Daarnaast is hij directeur wetenschap van het 
Kenniscentrum Phrenos, kenniscentrum voor behandeling, rehabilitatie en herstel 

van mensen met ernstige psychische aandoeningen. Vanaf 2009 is hij als 
bijzonder hoogleraar Rehabilitatie en Participatie (van mensen met ernstige 
psychische aandoeningen) verbonden aan Tranzo, het wetenschappelijk centrum 

voor transformatie in zorg en welzijn van Tilburg University. 

11:10-11:25 Korte pauze 

11:25-11:40 Verenigingsactiviteiten  

11:40-12:25 Lezing met de titel: ‘Openheid op de werkvloer: een 

sleutel tot succes - een ervaringsverhaal’ 

Inclusief kort de gelegenheid tot vragen stellen 

Bijdrage van ervaringsdeskundige Gabriëlla Ras. Over de (on)mogelijkheden om 

te werken met een psychische aandoening wordt veel gezegd. Vaak wordt er 
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gezegd dat het beter is om niet al te veel vertellen over psychische 
aandoeningen. Voor de spreker is openheid juist de sleutel tot goed functioneren 

op de werkvloer. Hoewel dit soms ook aanleiding is tot stigmatiserend gedrag. Is 
er een verschil tussen periodes van ziek zijn en herstel?  

Gabriëlla Ras heeft diverse functies bij diverse banken bekleed. Zij werkt thans 

als business analyst bij een grote Nederlandse financiële instelling. Daarnaast is 
zij actief als ambassadeur via Samen Sterk zonder Stigma en als vrijwilliger bij 

de web-redactie van de VMDB. 

12:25-13:15  Pauze 

13:15-15:00 Middagprogramma 

 Interactieve lezing: ‘Het UWV en de cliënt met een bipolaire stoornis: Wat 
zijn de mogelijkheden?’  

De wereld om ons heen verandert. Kijk naar de impact van social media, de 
ontwikkelingen van e-health en veranderingen in de gezondheidszorg. Het 
overheidsbeleid draagt ook bij aan deze verandering. Denk aan de reorganisatie 

van de GGZ, maar ook aan nieuwe sociale wetgeving als de Participatiewet. Wat 
betekent dit voor een cliënt met een bipolaire stoornis, die ook cliënt bij het UWV 

is? Wat zeggen de actuele professionele richtlijnen over werk en participatie bij 
mensen met een bipolaire stoornis? Wat houdt de participatiewet nu precies in? 
Wat kan een arbeidsdeskundige daarin betekenen? Hoe werken de GGZ en het 

UWV samen bij hun cliënten? Allemaal relevante vragen, die aan bod zullen 
komen in een duo presentatie van verzekeringsarts Gerben Hoogsteen en 

arbeidsdeskundige Paul Booij van het UWV. 

Gerben Hoogsteen is sinds 1994 in de sociale geneeskunde werkzaam en sinds 
2004 geregistreerd verzekeringsarts bij het UWV. Hij werkt op het UWV kantoor 

in Breda en houdt zich daarin bezig met de uitvoering van de WIA, de 
Participatiewet, de wet Poortwachter en de Indicatie Ernstige 

Scholingsbelemmeringen.  

Paul Booi is sinds 1999 werkzaam als arbeidsdeskundige bij het UWV. Daarvoor 

was hij ruim 20 jaar hulpverlener in de GGZ. Naast het werk als 
arbeidsdeskundige heeft hij een eigen praktijk als psychosociaal therapeut.  

 Diverse Gespreksgroepen 

I. Gespreksgroep met nieuwe lotgenoten 

II. Gespreksgroep met alleen partners, dus zonder patiënten of andere 

betrokkenen 

III. Gespreksgroep met betrokkenen (ouders, broers en zussen, kinderen van) 

15:00 Afsluiting Programma (niet plenair) 

 

Locatie: De Stolp, Rijnstraat 497, 5215 EJ Den Bosch  


