
 
 

Inspirerende IRB dag 

Betaald aan het werk  

Maandag 13 maart, definitieve locatie Cursus- en vergadercentrum Domstad Utrecht 

Betaald werken, is een wens van veel mensen. Dat geldt ook voor mensen waarvan men zegt dat zij een 
‘afstand tot de arbeidsmarkt’ hebben, zoals mensen die langdurig ggz zorg ontvangen. Je kunt als 
professional jouw steentje bijdragen, ook wanneer dit geen primaire taak van jou is. Laat je op 13 maart 
inspireren! 
  
Het belang van werken wordt steeds meer onderkend. Werken draagt bij aan het ervaren van een 
‘zinvol’ bestaan, aan ervaren dat je meedoet en bijdraagt. De laatste jaren wordt bovendien steeds 
sterker vanuit overheidsbeleid dat gericht is op meer inclusie, een appel gedaan om juist ook mensen 
toe te leiden naar werk, die lang aan de zijlijn hebben gestaan. Daarbij lijkt de arbeidskrapte 
mogelijkheden te bieden. 
 
Op deze themabijeenkomst gaan we in op landelijke ontwikkelingen en op knelpunten en kansen in de 
praktijk, om meer arbeidsinclusie te realiseren.  

Programma 

10.00 uur   Welkom & mededelingen programma.  

10.05 uur   Merel Schuring (Erasmus Universiteit)  
          De waarde van werk voor gezondheid 

10.25 uur    Harry Michon (Movisie)  
          Simpel Switchen. Is het wel zo simpel? 

10. 45uur    Cris Bergmans, (Divosa) 
                 Hoofdzaak werk 

11.05 uur     Pauze 

11.20 uur     Workshop ronde 1  

1. Dorien Verhoeven & Sarita Sanchez (Phrenos) IPS  
In deze workshop wordt ingegaan op wat IPS inhoudt en hoe het werkt in de praktijk. 
 

2. Jurjen Kingma & Irma Blauw (Dokwurk) Dokwurk biedt begeleiding op de gehele participatieladder 
We laten zien wat we doen, hoe we het doen en waarom activering werkt richting betaald werk. 

 

12.35 uur     Lunch 

13.20 uur     Workshop ronde 2  



 
3. Esther Talsma & Agnes van Lankveld & Birgit Sporken Praktijkmeerwaarde: combinatie IPS & IRB 
Wij gaan in op praktijkervaringen van het inzetten van beide methodieken en wat dit voor 
klanten, professionals en anderen belanghebbende kan brengen. 
 

4. Seyit Yeyden (Managing Partner Beroepentuin) De beroepentuin 
       De beroepentuin zorgt voor een hele korte route naar betaald werk. In deze workshop wordt 
uitgelegd hoe mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt zich bijzonder snel kunnen 
kwalificeren, en gegarandeerd een gewenste betaalde baan kunnen krijgen.    

 

14.35 uur     Pauze 

14.45 uur     Workshop ronde 3 

5. Monique van Biezen: Bluf-cv opnieuw bekeken 
‘De ‘Bluf-cv’ deed zijn werk en vol vertrouwen ben je aan de slag. Totdat je vanwege je verdere 
loopbaanontwikkeling weer opnieuw opzoek gaat naar een baan. Grijp je terug op de Bluf-cv of heb 
je inmiddels andere tools in huis?’  Tijdens deze workshop wordt ingegaan op het maken van een 
‘Bluf-cv’ en aanvullende mogelijke ondersteuning. 
 

6. Esther Talsma & Agnes van Lankvelt & Birgit Sporken Praktijkmeerwaarde: combinatie IPS & IRB 
Wij gaan in op praktijkervaringen van het inzetten van beide methodieken en wat dit voor 
klanten, professionals en anderen belanghebbende kan brengen. 

 
16.05 uur Plenaire afsluiting 

16.15 uur Napraten met drankje  

Locatie 
Cursus- en vergadercentrum Domstad 
Koningsbergerstraat 9 
3531 AJ Utrecht 
030 - 29 27 777 
https://www.accommodatiedomstad.nl/ 
 
Kosten 
IRB-Expert € 125,-, bij opgave van 5 experts 10% korting, bij 10 experts 20% korting. 
Geïnteresseerde € 175,- 

Aanmelden 
Stuur een mail naar info@r92.nl o.v.v. jouw naam, organisatie en of je een IRB-Expert bent en de 
gegevens voor facturatie. 
Aanmelden kan tot vrijdag 3 maart 2023 
 
Vragen? Mail naar info@r92.nl  
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