
Eindhoven 12 januari 2016 

 

Geachte leden, 

 

Graag nodigen wij jullie uit voor de Algemene Ledenvergadering en themabijeenkomst  op vrijdag 18 
maart a.s. te Utrecht, Locatie is Gebouw Woudstede, Zwarte Woud 2, Utrecht (Lunetten). 
Van 10-00 – 12.30 uur wordt een workshop gegeven, daarna lunchen we en van 13.30 – 14.30 uur is 
de ALV.  

Het thema van de workshop is zeer actueel en wordt behandeld door onze collega Koos van der Spek, 
samen met ervaringsdeskundige Natalie Wensveen. 
 
OPENHEID in KWETSBAARHEID  
 
Verzwijgen of vertellen? 
Als je twee weken ziek thuis bent geweest vanwege de griep dan heb je er meestal geen probleem 
mee om dit te delen met collega’s. Maar ben je thuis vanwege psychische klachten, verzwijg je dat 
dan? De waarheid verhullen kan je op den duur opbreken. Het wordt dan ook steeds lastiger 
uitleggen waarom je niet aanwezig bent of waarom je beperkingen hebt. Of wat vertel je als je 
bijvoorbeeld ooit een psychose hebt gehad. 
 
Twijfel je over de vraag of je er verstandig aan doet om open te zijn over je (psychische) 
kwetsbaarheid op je werk? Met wie kun je het bespreken? Wat is de rol van de bedrijfsarts, 
bedrijfsmaatschappelijk werker, leidinggevende, vertrouwenspersoon of A&O-er hierin? De 
bedrijfsarts is gebonden aan het medische geheim en mag alleen adviseren over welke beperkingen 
er zijn in de re-integratie. Roept dit meer vragen op dan antwoorden? Kan er veranderkundig iets 
worden gedaan aan een cultuur? Doet de werkgever er alles aan om je veilig te laten voelen op het 
werk. De werkelijkheid kan weerbarstig zijn. Waar doe je dan goed aan: verzwijgen of vertellen? 
 
Op deze ochtend zal Koos vanuit zijn perspectief als A&O- er en zijn expertise als BMW-er een 
workshop verzorgen, waarbij we interactief naar dit vraagstuk kijken (mede in het licht van de 
Participatiewet die in 2015 van kracht is geworden). Tevens is Natalie Wensveen als 
ervaringsdeskundige aanwezig. Zij zal haar eigen belevenissen vertellen en vragen beantwoorden.  
 
Voor een lunch wordt gezorgd. 
 
Graag bij aanmelding (info@baeno.nl) opgeven welke onderdelen u bijwoont: 

o alleen de workshop 

o alleen de ALV  

o beide 

o lunch 
 
Wij hopen dat u er bij kunt zijn en zien uw aanmelding graag tegemoet. 
 
Met vriendelijke groet,  
José Niessen 

 
 
 

mailto:info@baeno.nl

