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Hartelijk welkom op de tweede dag van dit uniek event. Mijn naam is 
Sofie Sergeant en dit is mijn collega Minne Bakker. Beide zijn wij 
werkzaam voor de Stichting Disability Studies in Nederland en voor 
de Vrije Universiteit Amsterdam. 
 
Zoals ik gisteren al zei hebben drie dagen die we samen doorbrengen 
met elkaar, met 1 bedoeling. 
Om stil te staan bij ons werk en bij waarom we doen wat we doen. 
 
Dus we zijn hier om te genieten, te tanken, ruimte te nemen voor 
reflectie. We zien het als me-time: drie dagen dat u de kans krijgt om 
te reflecteren op eigen denken en handelen. 
 
Hoe gaan we die reflectie met elkaar organiseren? 
 
Elke ochtend hebben voor u 1 of meerdere experten uitgenodigd. 
Gisteren Chiel Egberts, vandaag Jacqueline Kool en morgen Edson 
Hato en Sven Romkes.  
 
Sommigen onder u hebben gisteren niet kunnen meemaken. Daarom 
dit kort en persoonlijk resumé: De vijf geboden van Chiel: 

1. Het is een mens die een ander mens kan raken. Niemand is 
gebaat bij affectief neutrale begeleiding. 

2. Als randfiguur in jouw leven moet ik mandaat krijgen om te 
mogen helpen. De eerste vraag die ik stel is: Wie ben jij? 

3. De professional belooft vaak meer dan hij/zij waarmaakt. Doe 
dus liever iets meer en iets eerder. Zo bouw je aan vertrouwen. 

4. Jij ziet het anders dan ik. En dat blijft misschien wel zo. Maar 
iemand moet de eerste stap zetten ‘uit zijn gelijk’. Pas dan kan 
er iets gebeuren. 

5. Verbinding betekent ruimte maken voor verwondering, voor 
magie in de ruimte en voor een nieuw ‘wij’. 



Op deze driedaagse krijgt u dus elke ochtend de ruimte om heerlijk 
achterover te leunen en te genieten van een lezing edoch raden wij u 
aan om ook met de keynote speaker in dialoog te gaan. Dit voor uw 
eigen goed ende gezondheid.  
 
In de middag gaan we de lezing en dialoog van de ochtend met elkaar 
verwerken. En dit gaan we doen via een bijzondere methode: de 
collective biography. 

Met de methode van collectieve biografie willen we ruimte scheppen 
voor het stilstaan en heroverwegen van wat het betekent om 
mensen te begeleiden vanuit het UWV.  

 
Dan wil ik nu graag de spreker van vandaag aan u voor stellen: 
 
Jacqueline Kool werkt als zelfstandig adviseur en publicist op het 
terrein van beeldvorming en participatie van mensen met een 
beperking. Jacqueline is mede-oprichter van de Stichting Disability 
Studies in Nederland. Zij zal ons meenemen in het kader van 
Disability Studies en waarom dit zo relevant is voor het werk van elke 
UWV-medewerker.  

Graag uw aandacht voor Jacqueline Kool. 

 


