WERKEN MET
MOGELIJKHEDEN
8 NOVEMBER 2018

Werken met een
chronische aandoening
Zaal 7

Technologie
en werk
Zaal 12

10.00 Ontvangst en registratie

10.00 Ontvangst en registratie

10.45	Opening door Hans Spigt
(voorzitter AKC)

10.45	Opening door Monique Klompé
(voorzitter NVvA)

11.00	Langer gezond werken,
ook voor kwetsbare groepen?
	
Wat is de invloed van chronische

11.00	Robots en AI en de toekomst van werk
 at betekenen robots en kunstmatige
W
intelligentie (AI) voor de toekomst van werk?
Technologie overkomt ons niet: we moeten
nadenken over de vraag hoe we allemaal
beter kunnen worden van de inzet van robots
en AI.

gezondheidsproblemen op het functioneren en
arbeidsparticipatie? Wat kunnen we doen om
op een gezonde manier te blijven werken?

	
Suzan Robroek - Onderzoeker Arbeid en

	
Robert Went - Econoom bij de Wetenschappelijke
Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en mede
auteur van WRR-rapporten als De robot de baas
en Voor de Zekerheid

Gezondheid, afdeling Maatschappelijke
Gezondheidszorg, Erasmus MC, Rotterdam

11.45

Indien gewenst kunt u nu van zaal wisselen

11.55 De blinde hoek van een Chronisch Zieke
	
Welke invloed heeft chronisch ziek zijn op
werk en privé? Als ervaringsdeskundige vertelt
Tamara hoe zij heeft leren omgaan met de
veranderingen die chronisch ziek zijn met
zich meebrengt.

	
Tamara Bijleveld - Coach & counselor met
speciaal aandachtsgebied chronisch zieken

12.50 Lunchpauze met
Praktijk & Kennis ontmoeting (*)

Arbeidsdeskundig Kennis Centrum

11.45

Indien gewenst kunt u nu van zaal wisselen

11.55	People Matter! Don’t automate, autonomate!
 uman Interface Mate (HIM) is the
H
ultimate “Virtual Guardian Angel”. De HIM
coacht de medewerker realtime bij het
aanleren en foutloos uitvoeren van een
assemblageproces. De nieuwe werkcoach
vorm met 3D-sensortechnologie en slimme
workflow software.

	
Johan Smeyers - CEO Arkite
12.50 Lunchpauze met
Praktijk & Kennis ontmoeting (*)

Nederlandse Vereniging
van Arbeidsdeskundigen

14.00	Doorwerken met een chronische
aandoening en managen van
verwachtingen

14.00	Technologie als hulpmiddel

	

	

 et aantal mensen dat doorwerkt ondanks
H
een chronische aandoening neemt snel
toe. Het voorkomen van stereotype
beeldvorming over wat wel en niet mogelijk
is, is een belangrijke voorwaarde voor het
succesvol aan het werk blijven met een
chronische aandoening.

	De ontwikkelingen op het gebied van
roboticaoplossingen gaan erg snel op dit
moment. Ontdek tijdens deze presentatie
hoe slimme technologie werknemers kan
helpen hun werk uit te blijven voeren.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan de SEM
GLOVE, een slimme bionische handschoen
of de Walkaide, een innovatieve neuro
orthese.

Jan D. Verhoeven - Psycholoog NIP, fysio- en
manueel therapeut en cursusdocent/trainer directeur Condite

14.45	Aan het werk met
Niet Aangeboren Hersenletsel
 arly neemt jullie mee in de gevolgen van
C
Niet Aangeboren Hersenletsel op de lange
termijn en de valkuilen bij werkhervatting.
Aansluitend interviewt Marloes Barendrecht,
arbeidsdeskundige en -adviseur bij Zintens,
Coen Burgers over zijn ervaringen
ten aanzien van re-integreren na een
herseninfarct.

	Ronald Blok Sales Manager NL & EU, Ortho Medico

14.45 Exoskeletten ondersteunend bij arbeid
	
Ontdek tijdens deze lezing welke fysieke
uitdagingen je tegenkomt bij verschillende
“fysieke” beroepen. Wat zijn veel
voorkomende klachten? Hoe kan je fysieke
overbelasting voorkomen? En welke rol
kunnen exoskeletten daarin spelen. Je
ontdekt de nieuwste technologieën.

	Carly Bettings – GZ-psycholoog bij
Klimmendaal Revalidatiespecialisten

	Linda ten Katen-Stigter Ergonomisch adviseur Health2Work

15.30 Indien gewenst kunt u nu van zaal wisselen

15.30 Indien gewenst kunt u nu van zaal wisselen

15.45 Uitreiking AD Award

15.45 Uitreiking AD Award

15.55 Leren van een Paralympisch kampioen

15.55	Co-bot en mens, samen op de werkvloer

	
Olympisch en wereldkampioen triathlon

Jetze Plat neemt ons mee in een achtbaan.
Van de bodem naar de top. Maar ook
naar de uitdagingen die er zijn als je
geconfronteerd bent met chronische
klachten en toch een carrière wil.

	Jetze Plat - Paralympisch sporter van het jaar
2017, wereldkampioen handbiken en triathlon

16.45 Borrel/netwerken - bezoek stands
17.45 Einde congresdag

 elma en Pepper laten in een
H
duopresentatie zien welke mogelijkheden er
zijn in het samenwerken met een robot.

	Duopresentatie Helma & Pepper Robotxperience

16.45 Borrel/netwerken - bezoek stands
17.45 Einde congresdag

*P
 raktijk & Kennis de ontmoeting: Onderzoekers in gesprek met de praktijk, samen leren en ontwikkelen.
Tijdens de pauzemomenten presenteren promovendi en onderzoekers hun nieuwe onderzoek. Ga met hen
in gesprek, hoor en zie waar de komende jaren aan wordt gewerkt. Laat u inspireren!
Met medewerking van Kor Brongers, Ilonka Eekhoudt, Suzanne van Hees, Bouwine Carlier,
Ronald Blonk (namens Goedele Geuskens en Sylvie Boermans).
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