Woensdagmiddag 24 maart 2021
Planetarium Amsterdam of online

overgang

werk

‘Overgang en Werk’
Werkgeversevent

Schrijf nu in!

Bijna de helft van de beroepsbevolking in Nederland bestaat uit vrouwen en meer dan
1.7 miljoen van hen bevindt zich in de levensfase waarin overgangsverschijnselen kunnen
optreden. Wat is er nodig om ervoor te zorgen dat deze vrouwen op een gezonde manier
aan het werk kunnen blijven, en zodanig dat ze ook gezond met pensioen kunnen na
hun loopbaan? Daarover gaan we graag met u in gesprek tijdens het Werkgeversevent
Overgang en Werk dat op woensdagmiddag 24 maart 2021 zal plaatsvinden. Het event is
een initiatief van het Amsterdam UMC, Afdeling Public and Occupational Health en wordt
mede mogelijk gemaakt door ZonMw.
Het werkgeversevent zal conform de richtlijnen van het RIVM worden georganiseerd. Als de
COVID-19 maatregelen het toelaten, heeft het dan uw voorkeur om fysiek aanwezig te zijn?
Laat dit dan weten in het aanmeldformulier. kosten voor deelname bedragen € 50,-.

Voor aanmelden, klik hier
Voor meer informatie: Sickmann Congres Organisatie, info@sickco.nl

Programma
13:30 uur

Registratie, ontvangst met koffie en thee

14:00 uur

Welkom
Dagvoorzitter Elles de Bruin, programmamaker, NPO Radio 1 en
Omroep Max, Nicole van Nimwegen, projectmanager,
Arbodienst Amsterdam UMC

Deel 1: De overgang en impact op het werk
14:10 uur

De Grote Overgang Quiz*, met panel bestaande uit:
Desiree van Cleef, overgangsconsulent, Uw Keerpunt
Eveline Bakker, voorzitter, Vuurvrouw
Sophia Franklin, bedrijfsarts, Franklin advies
Mariëlle van Aalst, bedrijfsarts, van Aalst Arbo Advies
Petra Verdonk, expert gender, werk en gezondheid,
Nederlandse Vereniging Gender en Gezondheid, Amsterdam UMC,
afd. Ethiek, Recht en Humaniora

14:45 uur

Ervaringsverhalen overgang en werk
Marieke Schurink, eigenaar VOOR LIZ

15:00 uur

PAUZE

Deel 2: Wat kunnen werkgevers doen?
15:15 uur

Lessons learned uit onderzoek naar inzet work-life programma
(ProudWoman) bij Amsterdam UMC
Joyce van Dijk, directeur HealthyWoman
Marjolein Verburgh, medisch antropoloog, Amsterdam UMC,
Afd. Public and Occupational Health

15:45 uur

Maak werk van de overgang, een gesprek tussen
aanbieders en werkgevers
Margriet Hijweege, initiatiefnemer Over!
Jody Cath, bestuurder, SZW
Monique Dammers, adviseur HRM Beleid & Innovatie, UWV
Jean- Pierre Liebregts, beleidsadviseur HRM, Archipel

16:15 uur

Speedcursus overgang bespreekbaar maken op de werkvloer
Marja Beumer, directeur Projob
Marieke Verhagen, (loopbaan)coach en trainer, Projob

16:45 uur

Afsluiting met pleidooi
Judy Hoffer, dagelijks bestuur FNV
Dagvoorzitter Elles de Bruin

17:00 uur

Borrel
*Met bijdrage van Ellen Vermeulen, HKU, Social design

