
14.30 – 15.00 uur Inloop met koffie/thee en lekkers 
 
15.00 – 15.10 uur Opening door Henk Stoel, stichting Philadelphia Zorg 
 
15.10 – 15.40 uur Spreker Sanne van der Veen, stichting Philadelphia Zorg 
 
15.40 – 16.10 uur Spreker Peter Don, Onbeperkt aan de Slag 
 
16.10 – 16.30 uur Interactief gedeelte 
 
16.30 – 16.35 uur Afsluiting door Henk Stoel 
 
16:35 – 17.00 uur Afsluiting met een hapje en drankje 

 
 
Arbeidsdeskundigen, vergeet niet te tekenen voor uw accreditatie punten. 

Incompany Workshop  
 ‘Aan het werk met een licht verstandelijke beperking’ 

 

12 oktober 2017 



Bijeenkomst Disability Studies - ‘Aan het werk met 

een licht verstandelijke beperking’  
Henk Stoel | Dordrecht, oktober 2017 



Welkom in Schefferstaete, een historische plek 

Even voorstellen: Henk Stoel, uw dagvoorzitter  



Programma  

Vanaf 15.00 uur 

 

-  Welkom en huishoudelijke mededelingen 

-  Korte introductie  

-  15.10 uur Sanne van der Veen, Philadelphia  

-  15.40 uur Peter Don, Onbeperkt aan de Slag 

-  16.10 uur Interactief gedeelte 

-  16.30 uur Afronding themamiddag 

-  16.35 uur Afsluiting met een hapje en een drankje 
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Overzicht   

Philadelphia 

locaties  



Missie en visie Philadelphia 
Mensen met een (verstandelijke) 

beperking moeten gelukkig kunnen zijn 

en het beste uit zichzelf kunnen halen. 

Philadelphia doet haar werk met  

verantwoordelijkheidsbesef, passie, 

aandacht en professionaliteit. We gaan 

uit van de mogelijkheden van iedere 

individuele cliënt als het gaat om  zorg, 

 wonen, werken, vrije tijd, dagbesteding 

en welzijn. 

Onze visie op ons werk 

De ondersteuning die onze cliënten nodig hebben, is heel verschillend. 

Van een wekelijks gesprek tot 24-uurs intensieve zorg. Maar wat ze 

gemeen hebben, is eigenlijk nog belangrijker: het zijn mensen die net 

als wij allemaal gelukkig willen leven. Zelf keuzes maken en meedoen 

in de maatschappij; het is net zo belangrijk voor hen als voor ieder 

ander. 



En als het gaat om werken bij Philadelphia?  

https://www.youtube.com/watch?v=xbbo101z76I&feature=youtu.be 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xbbo101z76I&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=xbbo101z76I&feature=youtu.be


Talent op z’n plek: een extra component in de diensten 

van Philadelphia 

thuis buurt dagbesteding vrijwilliger ondersteund betaald werk 

 

 

 

Activering vanuit Mijn Netwerk 

Dagbesteding  

Talent op z’n Plek 

Leer Werk trajecten 

Jobcoaching 



Vanuit ervaring 

Sanne 
Coördinerend 

werkbegeleider  

Dennis  
Horeca medewerker 

Den Witten Haen 

Jacoline 
Medewerker 
Visser&Visser 

Aan het woord 



Dagbesteding 

Modules: 

  

Leerwerktraject 

 ->certificaat 

Mijn Werk / mijnTalent -> 1 plek 

-werknemersvaardigheden 

-sollicitatietraining 

-beroepskeuzetest  

-weerbaarheid 

-etc. etc. 

Talent op zijn plek 

Voorbereiden 

op arbeid 

(passend werk) 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjcoNGLhf_SAhVDnRQKHRrIB7gQjRwIBw&url=http://arch-i-nfo.blogspot.com/2011_12_01_archive.html&bvm=bv.151325232,d.bGs&psig=AFQjCNH6lPSUR6q8KKjyg8oJthJWyC_sig&ust=1490991160101885


Activering vanuit mijn netwerk 

Dagbesteding 

Mijn Talent 

Talent op zijn plek 

Thuis   buurt   dagbesteding  vrijwilliger 



Leerwerk trajecten 

Ondersteund    Betaald werk 

Mijn werk 

Mobiliteitscoaching 



Leer Werk Trajecten 

Behalen certificaat 

1. Sociale vaardigheden (Goldstein) 

2. Taal & Rekenen 

3. Werknemersvaardigheden 

4. Leerlijn 

Via KPC examen 

Doel 

Basisstructuur 

Branche erkend  

In het kort 



ADB 
 

LWT 
  

Groen 

Schefferstaete/ Den Witten Haen 

Mobiliteitscoaching 
 

Creatief atelier 

3D ontwerpen 

Horeca 

Dienstverlening 

UWV trajecten 
Horeca 

Dienstverlening 



Voorstellen  Aantal jaar 

geleden 
https://youtu.be
/ePyNU0ENZZY 

Dennis. 
Horeca medewerker Den Witten Haen 

Jouw talent. 

https://youtu.be/ePyNU0ENZZY
https://youtu.be/ePyNU0ENZZY


Voorstellen  Ervaring Toekomst 

Dennis. 
Horeca medewerker Den Witten Haen 

Jouw talent. 



Werk-
pl ek  

Het  
beste  
uit  

j eze lf  

C o ach i ng  

S a men  
we r ken  

T a k e n  
E r v a r i n g  

   Jacoline. Medewerker Visser&Visser. 



   Werkplek 

Taken 



Ervaring 

Coaching 



 

Het Beste uit jezelf Samenwerken 



ONBEPERKT AAN DE 

SLAG 
Dordrecht, 12 oktober 2017 







 

 

 

 

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=GKRTREB6GV4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GkrTReb6gv4
https://www.youtube.com/watch?v=GkrTReb6gv4
https://www.youtube.com/watch?v=GkrTReb6gv4
https://www.youtube.com/watch?v=GkrTReb6gv4
https://www.youtube.com/watch?v=GkrTReb6gv4






















Interactief gedeelte – discussie over…. 

In  kleine groepjes 3 * 5 minuten met elkaar in gesprek: 

 

• Citaat Erik Dannnenberg: Er is geen sprake van mensen met 

een afstand tot de arbeidsmarkt, maar het is andersom: de 

arbeidsmarkt heeft een afstand tot mensen……….. 

 

• Er wordt nog teveel gekeken naar iemands beperkingen in 

plaats van iemands talenten. Dat moet eerst veranderen, 

anders blijven mensen achterin de rij aansluiten… 

 

• Hoe kunnen bedrijven / overheid beter geholpen worden om de 

participatiewet tot een succes te maken bijv. om de 

administratieve lasten te verminderen….. 



 

 

 

 

 

 

Blijf op de hoogte van nieuwtjes over het congres, interessante 

artikelen en achtergrond informatie via de Nieuwsbrief en Facebook. 

 
 

Lees tips 

 

 

 

www.disabilitystudies.nl 

 

 

 

 



Noteer in uw agenda: 



De volgende workshops is: 
 
Woensdag 29 november 2017 van 14.30 – 17.00 uur in Amsterdam 
Workshop thema: 'Opleiding, Werk en Inclusie' 
 
Meer informatie via www.disabilitystudies.nl 
 

 
 

Bedankt voor uw aandacht 
 

Graag nodigen wij u uit voor een hapje en een drankje 
 
  



Dank u wel voor uw komst 

  

• Om vast te houden: Philadelphia - het beste uit jezelf: link 

 

•  Een hapje en een drankje….. 

 

• Tot ziens in Den Witten Haen met iets lekkers voor onderweg….. 
 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Tv1Vqf95Xag
https://www.youtube.com/watch?v=Tv1Vqf95Xag

