Veel belangstelling voor mini
Ruim tweehonderd arbeidsdeskundigen verzamelden zich op 8 maart
in Houten voor het minisymposium
‘Arbeidsparticipatie van mensen
met een visuele beperking’. De
middag werd georganiseerd door
Platform AD11 in samenwerking
met regio West. Sprekers uit
wetenschap en praktijk bespraken
de kansen en mogelijkheden van
visueel beperkten op de arbeidsmarkt
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