
                                                                                                      
      

                      
Uitnodiging Incompany Workshop 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Graag nodigen wij u uit voor de Incompany Workshop op 29 november 2017 van 14.30 uur in Amsterdam met het volgende 
thema: ‘Opleiding werk en inclusie’. Op deze bijeenkomst presenteren wij een onderzoeksrapport, een oproep tot actie aan de 
professionals, een rapport dat vraagt om beleid en ervaringen uit de praktijk samen te brengen en barrières in het onderwijs en 
werkgelegenheid weg te nemen. 
 
Het rapport is gebaseerd op werk van een team van internationale onderzoekers, praktijkwerkers en ervaringsdeskundigen 
voorafgaand, tijdens en na de vijfdaagse Lorentz Centre-Workshop, georganiseerd door Disability Studies in Nederland augustus 
2017 aan de Universiteit van Leiden. 
Tijdens de workshop presenteren wij belangrijke bevindingen en geven aanbevelingen. Thema’s die aan bod komen zijn: pesten 
in onderwijs en werk, werken met talent van mensen met een beperking, voorkomen van discriminatie en ruimte voor 
diversiteit en verschil in leerstijlen. Er is ruim de tijd  om over deze aanbevelingen te debatteren en te bespreken welke stappen 
door organisaties zoals UWV kunnen gemaakt worden. 
 
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 
handicap. 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:   Woensdag 29 november 2017 
Tijd:  15.00 – 17.00 uur 
Adres:   Conferentiecentrum Casa 400, Zaal: Universiteit van Amsterdam, Eerste Ringdijkstraat 4, 1097 BC Amsterdam 

De locatie is rolstoeltoegankelijk en ligt op vijf minuten loopafstand van Station Amsterdam Amstel. 
 

Aanmelden: Aanmelden kan door het inschrijfformulier in te vullen. 
Let op: voor de administratie dient u zich na eventuele eerdere aanmelding toch even te registreren. 

 
Accreditatie Arbeidsdeskundigen krijgen accreditatiepunten. Bent u arbeidsdeskundige, wilt u dan uw SKO-nummer  
   vermelden in uw aanmelding? 
 
Vragen:  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 
 

Programma:  14.30 – 15.00  uur Inloop met koffie/thee en lekkers. 
15.00 – 15.10  uur Opening door Sofie Sergeant  
15.10 - 15.35  uur Presentatie van rapport: ‘Opleiding, werk en inclusie’ door Mitzi Waltz 
15.35 - 16.00  uur Bespreken van vier thema’s in aparte workshops: 

1. Talent en competenties van mensen met een beperking samen ontdekken en 
hiervoor context ontwerpen 

2. ‘Universal Design for Learning’ (UDL): Diversiteit is de norm 
3. Pesten in onderwijs en op de werkvloer aanpakken: hoe mensen met een 

handicap beschermen, zelfvertrouwen en persoonlijke groei bevorderen 
4. Werk en inclusie en het voorkomen van discriminatie 

16.00-16.20  uur  Interactieve discussie: ‘En wat na dit rapport? Aanpakken! Hoe?’ 
16.20-16.30  uur  Afsluiting door dagvoorzitter Sofie Sergeant 
16:30 – 17.00  uur  Afsluiting met een hapje en drankje. 

 
We kijken uit naar uw komst. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Marianne Dijkshoorn 
Organisator scholingsprogramma Disability Studies in Nederland 

http://disabilitystudies.nl/eerdere-bijeenkomsten-scholingsprogramma-uwv
https://disabilitystudies.nl/aanmeldformulier-included-training-and-work-29-november-2017
mailto:scholingsprogramma@disabilitystudies.nl

