UITNODIGING
RNVC jaarcongres ‘grip op reïntegratie’

Hierbij nodigen wij je uit voor RNVC congres op maandag 2 oktober a.s. De locatie is opnieuw
hotel Postillion* in Bunnik.
Ons RNCV congres heeft dit jaar als thema ‘grip op re-integratie’.
Vanaf negen uur is de ontvangst.
Om tien uur start het congres met welkom door onze voorzitter Martin Valk, die ons laat
kennismaken met de dagvoorzitter Lars Sørensen. Daarna hebben we een tweetal plenaire
sessies; achtereenvolgens Pascal Willems over privacy binnen ziekteverzuimbegeleiding, gevolgd
door Paul ter Wal over psychische klachten en dossiervorming. Na een pauze en inloop lunch kun
je twee workshops volgen.
Meer details over de sprekers en de inhoud van de workshops en om je aan te melden, vind je op
onze site.
De dag wordt zoals gebruikelijk afgesloten met een plenair dankwoord door RNVC-voorzitter
Martin Valk en uiteraard gevolgd door de inmiddels vertrouwde netwerkborrel.
Als RNVC-lid ben je van harte uitgenodigd en het bestuur rekent weer op een grote opkomst.
Aanmelding voor de dag en de workshops ….hier..
Het is in verband met de catering fijn als je je tijdig aanmeldt. Ben je immers alsnog verhinderd
dan kun je je registratie op dezelfde manier aanpassen of ongedaan maken.
Als je op voorhand vragen hebt waarop je een antwoord verwacht dan wel suggesties voor zaken
die we naar jouw idee niet mogen ontbreken op deze dag, dan horen we dat graag op
info@rnvc.nl.
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur RNVC
Tineke van der Wal
Secretariaat

* Hotel Postillion, Kosterijland 8, 3981 AJ Bunnik, is op loopafstand van het station Bunnik en heeft voldoende
parkeergelegenheid.
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Dagvoorzitter
Lars Sørensen

Plenaire spreker 1
Pascal Willems

Penaire spreker 2
Paul ter Wal

Lars is geboren en getogen in Dordrecht. Als hij niet werkt, is
hij graag buiten, in de natuur, op het water, met gezin, met
vrienden op stap, maakt muziek of schrijft gedichten. De
eerste jaren van het werken als zelfstandige hebben veel
gevraagd van zijn gezin. Dat is de reden om sindsdien een
uitermate gerichte focus te houden op de work-life balans.
Sinds hij tot inzicht kwam welk effect een te grote focus op
werk kan hebben op je levensgeluk maakt hij andere keuzes.
Dat is dan ook de reden dat zijn telefoon vaak uit staat!

Privacy binnen ziekteverzuimbegeleiding
Pascal is als eigenaar van WVO Advocaten. Zijn specialisme
varieert van arbeidsrecht en sociaal verzekeringsrecht (met
de nadruk op ziekte en verzuim) tot incassozaken. Dat maakt
hem bij uitstek tot een advocaat voor ondernemers én voor
hun medewerkers. Pascal geeft lezingen en trainingen en
klimt graag in de spreekwoordelijke pen om een artikel te
schrijven. Zo publiceert hij o.a. in het vakblad ‘TBV (Tijdschrift
voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde), voor diverse
tijdschriften van Kluwer en Vakmedianet en is hij medeauteur van het boek Arbowetgeving voor P&O’ers.

Psychische klachten en dossiervorming
Paul helpt organisaties met een enerverende insteek op de
onderwerpen Duurzame inzetbaarheid en
passie/bevlogenheid. Die gewenste verandering begint bij jou
als mens! en van daaruit naar werkgever en werknemer. Hoe
ga jij met je rol om?
Zijn persoonlijke missie is: Gezonde bedrijven beter maken.

Workshops
Stephan Roelofs

Help! Alcohol/drugs op de werkvloer
Stephan is specialist op gebied van werk, verslaving en
doserings-problematiek. Hij is zelf ex-verslaafde en kent de
destructie van verslaving als geen ander. Zijn jarenlange
ervaring in herstel, het doen van interventies en het
samenwerken met werkgevers, HRM en arbodiensten maken
van Stephan een unieke sparringpartner.

Mearline Poortvliet

UWV: loonsanctie bekorten
Mearline Poortvliet is Registerarbeidsdeskundige/Gerechtelijk
Deskundige bij het UWV en docent/trainer bij AD CEC
Opleidingen.

Laurens Drooger

Eigen risico dragerschap WGA en ZW
Laurens Drooger is Practice Leader Employee Benefits bij
Meijers Assurantiën en vanuit die hoedanigheid houdt hij zich
ook bezig het thema eigen risico dragerschap WGA en ZW.
Onder zijn leiding is een actuarieel model gebouwd om de
premies voor deze risico’s te voorspellen. In de workshop zal
hij kort ingaan op de wettelijke bepalingen waarna hij inzicht
geeft in de risicofactoren die de premie bepalen.

Rocco Kloots

Hoe kunnen de casemanager en de bedrijfsarts
samenwerken?
Rocco Kloots is bedrijfsarts en bestuurslid van de NVAB met
de portefeuille Wet- en regelgeving.
Tijdens zijn workshop gaat hij in op de samenwerking tussen
casemanager en bedrijfsarts, gezien vanuit het vigerende
wet- en regelgeving.

Edith Idoe

Kees van Dongen en Johan van
der Burgt

Help! Mijn medewerker heeft kanker
Edith Idoe is coach en initiatiefneemster van Stap.nu. Als
ervaringsdeskundige weet zij als geen ander hoe lastig het
proces is om het leven en werken weer op te pakken met een
dergelijke diagnose. Een proces waarbij veel meer komt
kijken dan ‘gewoon weer aan het werk gaan’.

De ZZP-er: een professioneel bedrijf
De ZZP-er is met een aantal van 1.000.000 niet meer weg te
denken. Toch zijn er grote verschillen in professionaliteit als
ZZP-ondernemer. Opdrachtgevers willen samenwerken met
ondernemers, die hun zaken goed op orde hebben: Risico’s
zijn afgedekt; contracten en financiën zijn op orde.
Vakinhoudelijk actueel en actief in persoonlijke ontwikkeling.
In deze workshop krijgt u informatie en tips en meteen ook
wat inzicht over uw eigen stand van zaken als ZZPondernemer.

