
                                                                                                      
      

                      
Uitnodiging & Programma Incompany Workshop 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Graag nodigen wij u uit voor de Incompany Workshop ‘Arbeidsparticipatie: Welke invloed heeft het VN-verdrag op arbeid´ op 
donderdag 16 februari vanaf 14:30 uur in Utrecht.  
 
Tijdens deze bijeenkomst wordt ingegaan op de invoering van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking 
en welke invloed dat heeft op de toeleiding naar arbeid voor mensen met een beperking. Wat is hierbij belangrijk? Hoe kunnen 
we hierover met elkaar in dialoog gaan? Tot slot staat centraal wat het UWV hierin kan betekenen voor haar cliënten. De 
workshop bestaat uit twee lezingen, gevolgd door een interactieve sessie waarin met behulp van stellingen met elkaar 
gediscussieerd kan worden. 
 
Programma:  
14:30 – 15:00 uur  Ontvangst met koffie/thee  
 
15:00 – 15.10 uur Opening door Bernadette Linssen  
 
15:10 – 15.35 uur Presentatie Annejet Swarte, College voor de Rechten van de Mens  
 
15.35 – 16.00 uur  Presentatie Bianca Prins, ervaringsdeskundige  
 
16:00 – 16.30 uur  Interactief gedeelte met stellingen, geleid door Bernadette Linssen  
 
16.30 – 17.00 uur Afsluiting met een hapje & drankje 
 
 
Annejet Swarte, stafjurist College voor de Rechten van de Mens  
 
Bianca Prins, onderzoeker Inclusief Ondernemen en Environmental Social Risk analist bij ING Bank. Sinds 2010 werkzaam als 
lobbyist, onderzoeker en adviseur om inclusief ondernemen naar 'a way of doing business' te tillen. Werken met een beperking 
vraagt aanpassingsvermogen, flexibiliteit en creativiteit om tot succesvolle plaatsingen te komen.  
 
Incompany workshops  
De Incompany workshop is een onderdeel van het scholingsprogramma van DSiN en UWV-SMZ. De samenwerking tussen beide 
organisaties heeft als doel bij te dragen aan volwaardige participatie van mensen met een beperking. De bijeenkomsten hebben 
een afwisselend nationaal en internationaal karakter en zijn op maat gemaakt voor het UWV. De presentaties en verslagen van 
voorgaande workshops zijn terug te vinden op de website van Disability Studies in Nederland. 
 
Datum:    donderdag 16 februari 2017 
Adres:    UWV Utrecht (Bedrijfsrestaurant) Moeder Teresalaan 200, 3527 WB Utrecht 

  De locatie is rolstoeltoegankelijk en is goed bereikbaar per bus en tram vanaf Utrecht CS. 
Aanmelden:  Aanmelden kan via het inschrijfformulier op de website (Let op, voor de administratie dient u zich na  
    eventuele eerdere aanmelding toch even te registreren. 
    Artsen en arbeidsdeskundigen krijgen accreditatiepunten. Bent u arts of arbeidsdeskundige, wilt u dan  
    uw BIG-nummer of SKO-nummer vermelden in uw aanmelding?  
  
Heeft u vragen of heeft u zich aangemeld voor de workshop, maar kunt u er onverhoopt niet bij zijn? Dan kunt u e-mailen met: 
Marianne Dijkshoorn: scholingsprogramma@disabilitystudies.nl.  
 
We kijken uit naar uw komst. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Marianne Dijkshoorn 
Organisator scholingsprogramma Disability Studies in Nederland 

https://disabilitystudies.nl/eerdere-bijeenkomsten-scholingsprogramma-uwv
https://disabilitystudies.nl/agenda/het-vn-verdrag-en-arbeid
mailto:scholingsprogramma@disabilitystudies.nl

