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Werkconferentie Expertiseplatform Parkinson en Werk
Conferentievoorzitter Leoniek Veldhuis, ervaringsdeskundige en actief lid van de werk- en stuurgroep
Parkinson & Werk van de Parkinson Vereniging, heet iedereen van harte welkom. Zij benadrukt de
diversiteit aan deelnemers; een mooie mix van werkenden met parkinson en diverse arbo- en zorg
professionals.
Vervolgens vertellen Marten Munneke, bestuursvoorzitter ParkinsonNet, en Jan Lantink, voorzitter
Parkinson Verniging, over de totstandkoming van het expertiseplatform. Daarover leest u hier meer.
Betere begeleiding voor mensen met parkinson die in het arbeidsproces zitten, daar gaat de
projectgroep voor! Tijdens deze conferentie staat het verbinding maken tussen de verschillende
stakeholders centraal, een eerste stap richting een goede invulling van het expertiseplatform.

Waarom een expertiseplatform?
Ervaringsdeskundigen vertellen tijdens filmpjes over hun werk / ziekteproces en waar zij tegenaan
lopen, tot slot geven zij tips aan alle deelnemers. Voormalig CEO van Exact Software Phill Robinson
steekt hierna iedereen een hart onder de riem wanneer hij over zijn persoonlijke ervaring vertelt. Zijn
boodschap is duidelijk: geef aan je werkgever aan dat je leeft met parkinson en vertel wat dat betekent.
Volgens Phill is het aan werkgevers om support en vertrouwen te geven aan werknemers met parkinson
en om interesse te tonen en eerlijk te zijn om ‘’het stigma rondom parkinson te verbreken.’’ Allemaal
redenen waarom een expertiseplatform nodig is.

Wat is het expertiseplatform parkinson en arbeid?
Het expertiseplatform is een online platform voor werkenden met parkinson, werkgevers,
Arboprofessionals, UWV en zorgprofessionals met als doel om hier kennis delen, vragen stellen, uitleg
krijgen en inzicht geven in het doolhof van bestaande informatie. Het platform is enerzijds een
opleidingsinstituut en anderzijds een informatiecentrum, een krachtenbundeling van kennis en
diensten.

Ambitie expertiseplatform parkinson en arbeid
Ingrid Sturkenboom, projectgroep expertiseplatform, vertelt: ‘’de ambitie van het expertiseplatform is
om werkenden met parkinson regie te laten houden over hun werksituatie, met ondersteuning van
professionals. Waarbij werkenden, en ook zelfstandig ondernemers, zo lang mogelijk naar tevredenheid
binnen de mogelijkheden aan het werk blijven en op het juiste moment afbouwen.’’

Break out rooms
Na de toelichting op de plannen over het expertiseplatform gaan de deelnemers aan de slag in kleinere
groepen. Daar wisselen zij ideeën en input uit en geven ze aan welke thema’s in hun ogen belangrijk zijn.
Ook geven zij aan hoe informatie beschikbaar moet komen. Aan de hand van deze inzichten wordt het
projectplan aangescherpt en vervolgens definitief vastgesteld.

[Typ hier]

In oktober 2022 is het project afgerond en zijn de hieruit voortgekomen producten ingebed bij de
Parkinson Vereniging en ParkinsonNet.
De gezamenlijke hoeveelheid kennis is enorm gebleken en hier maakt de projectgroep de komende tijd
graag gebruik van. Naast alle kennis in de sessies zijn er ook veel suggesties gedaan via de chat,
bijvoorbeeld bij welke partijen nog meer kennis aanwezig is.
De projectgroep gaat alle ideeën uitwerken, ordenen en waar mogelijk meenemen in de ontwikkeling
van het expertiseplatform.

De projectgroep kijkt met een goed gevoel terug op deze interactieve conferentie waarin duidelijk is
geworden dat parkinson en arbeid een onderwerp is waarbij veel mensen zich betrokken voelen.
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