
Scholingsprogramma UWV-SMZ 
en Disability Studies in Nederland

Inleiding

Het scholingsprogramma van UWV-SMZ & DSIN is opgezet met als doel bij 
te dragen aan bevordering van een volwaardige participatie van mensen 
met een beperking. Het scholingsprogramma 2015 bestaat uit een serie 
van vier incompany workshops waarbij het thema arbeidsparticipatie 
vanuit een Disability Studies (DS) invalshoek wordt belicht.

Inschrijven incompany workshops

Via het emailadres: scholingsprogramma@disabilitystudies.nl kunt 
u zich inschrijven voor de workshops. Het is mogelijk om voor deze 
serie bijeenkomsten accreditatiepuntente te ontvangen. Kijk voor meer 
informatie op de website www.disabilitystudies.nl. 
Contactpersoon: Marianne Dijkshoorn, telefoonnummer: 06-41847829

Over DSIN en het vakgebied disability studies

Disability Studies in Nederland 
(DSiN) timmert sinds 2009 als 
organisatie aan de weg om het 
vakgebied Disability Studies in de 
actuele Nederlandse context te 
ontwikkelen. Internationaal bestaat 
dit vakgebied ongeveer 35 jaar. 
Het interdisciplinaire vakgebied 
Disability Studies bestudeert 
beperkingen als maatschappelijk 
verschijnsel en wil hiermee 
bijdragen aan de kwaliteit van 
het bestaan van mensen met 

beperkingen en hun naasten én 
aan een inclusieve samenleving. 
DSiN bevordert disability studies 
onderwijs in het HBO en WO en 
creëert kansen voor onderzoekers, 
docenten en leidinggevenden 
met een beperking. In Nederland 
bestaat een lectoraat Disability 
Studies: Diversiteit in Participatie, 
Hogeschool Rotterdam en een 
bijzondere leerstoel Disability 
Studies aan de VU in Amsterdam.

Stichting Disability Studies in Nederland, Stadsring 2 / Meet & Discover, 3811 HR Amersfoort, T 06-19933345
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1. Arbeidsparticipatie: De rol van de samenleving
 donderdag 19 maart 2015

Tijdens deze bijeenkomst wordt ingegaan op de invloed van de samenleving/community op 
participatie aan de hand van het SARI (Stigma assessment and Reduction of Impact) project in 
Indonesië. Thema’s zijn o.a. stigmareductie en sociaal-economische interventie (het verstrekken van 
microkredieten en workshops) voor mensen met een beperking. 
Presentatie door Wim van Brakel (Research coördinator Disability Studies) e.a. gevolgd door een 
interactieve sessie. 
Tijd:   14:30 – 17:00 uur
Locatie:  Aurorazaal, VU Amsterdam
NB.   Voertaal gedeeltelijk Engels

2.  Arbeidsparticipatie: de rol van de persoon (het individu)
 donderdag 28 mei 2015

Tijdens deze bijeenkomst staat de rol van het individu en diens ‘eigen regie’ centraal. Belangrijke 
vragen die aan bod komen zijn in hoeverre er sprake is van eigen regie en hoe het UWV hierbij zou 
kunnen faciliteren.
Co-presentatie Mieke Cardol ( Lector Disability Studies; Diversiteit in participatie, Hogeschool 
Rotterdam), Sander Hilberink (Senior onderzoeker & docent Hogeschool Rotterdam) , Inge Bramsen 
(Senior onderzoeker & docent Hogeschool Rotterdam) i.s.m. medewerkers van UWV.
Tijd:   14:30 – 17:00 uur
Locatie:  Atriumzaal, VU Amsterdam

3.  Arbeidsparticipatie: de rol van de professional
 donderdag 1 oktober 2015 

Tijdens deze bijeenkomst zal in worden gegaan op het belang van de professional met betrekking tot  
arbeidsparticipatie. Dit zal belicht worden aan de hand van het onderzoek naar de herinrichting van 
werkprocessen; waar liggen mogelijkheden van professionals en waar liggen de grenzen? Ook de rol 
van UWV zal hierbij besproken worden.
Presentatie: co-presentatie van Henny Mulders ( adviseur inclusieve arbeidsorganisatie UWV)  en 
Minne Bakker (onderzoeker arbeid & disability studies VU)
Tijd:   14:30 – 17:00 uur
Locatie:  Aurorazaal, VU Amsterdam

4.  Arbeidsparticipatie: tegen (w)elke prijs?
 donderdag 17 december 2015

Tijdens deze bijeenkomst worden verbanden gelegd tussen de verschillende partijen die een rol 
spelen bij de arbeidsparticipatie van mensen met een beperking. De vragen als wat “kost” het iemand 
met een beperking om aan het werk te blijven? Hoe verhoud je je tot de werkgever en hoe kan UWV 
ondersteunen om te voorkomen dat mensen langdurig thuis komen te zitten, staan tijdens deze 
bijeenkomst centraal.
Presentatie: Lineke van Hal (onderzoeker kenniscentrum HAN Sociaal), Jacqueline Maschino 
(adviseur inclusief ondernemerschap)
Tijd:   14:30 – 17:00 uur
Locatie:  UWV, Amsterdam (ovb)
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