
Voor medewerkers van UWV:
Vergeet niet uw bewijs van deelname mee te nemen als u een accreditatiepunt wilt 
aanvragen bij uw vereniging. Het bewijs van deelname ligt voor u klaar bij de registratietafel.

Incompany Workshop 

UWV Incompany workshop: 
De driehoek is rond; wrap up van het afgelopen jaar

28 november 2019

14:30 - 15:00 uur Inloop met koffie/thee en lekkers

15:00 - 15:05 uur
Opening door dagvoorzitter Sofie Sergeant, 
DSiN

15:05 - 15:30 uur
Interactief gedeelte met delegatie UWV-
medewerkers

15:30 - 16:25 uur Keynote Sanne van der Hagen

16:25 - 16:30 uur
Afronding door dagvoorzitter Sofie 
Sergeant, met blik op de toekomst

16:30 - 17:15 uur Afsluiting met een hapje en drankje



DE DRIEHOEK IS ROND

Sofie Sergeant

28 november 2019





Driedaagse dag 1



Chiel Egberts
• Het is een mens die een ander mens 

kan raken. 

• Als randfiguur in jouw leven moet ik 
mandaat krijgen om te mogen helpen.

• De professional belooft vaak meer dan 
hij/zij waarmaakt.

• Iemand moet de eerste stap zetten ‘uit 
zijn gelijk’.

• Verbinding betekent ruimte maken 
voor verwondering. Wie ben jij?



Driedaagse dag 2



Jacqueline Kool
• Systemen houden niet van 

veranderen. Gelukkig mensen soms 
wel.

• Mijn beperking werd ooit gezien als 
straf van God, het dorp zag me als 
‘ongelukkig kindje’ en nu – loop ik 
risico om als fraudeur te worden 
gezien.

• Een label wordt een ding waar van 
alles aan kleeft en waar je nooit van af 
geraakt.

• Het kan zo een verschil maken als 
iemand zijn nek uitsteekt.

• Het gaat om de drie B’s



Driedaagse dag 3



Sven Romkes en Edson Hato
• ABLE staat voor

– Acceptatie

– Bestendiging

– Loopbaanperspectief

– Energiebalans

• Hanteer het principe van de 
drugsdealer.

• Durf te overwegen ongehoorzaam te 
zijn.

• Vier niveau’s van leiderschap 
waardoor we laveren: Ego, Socialized, 
Self Author en Unitive.

• Elke dag: inner game en outer game.



De 
driehoek 
is rond



NIKLAS VAN CASSEL EN

ROBERT GRAANSMA











Drie dagen

Samen



En nu?



Heeft u interesse in het boek Disability Studies in de Lage Landen,  

vraag er naar bij Sofie, Minne of Marianne

Blijf op de hoogte van nieuwtjes over bijeenkomsten, interessante 

artikelen en achtergrond informatie via de Nieuwsbrief en Facebook 

van Disability Studies in Nederland.

Lees tips

www.disabilitystudies.nl



Voor medewerkers van UWV:
Vergeet niet uw bewijs van deelname mee te nemen als u een accreditatiepunt wilt aanvragen bij uw vereniging. 
Het bewijs van deelname ligt voor u klaar bij de registratietafel.

Voor vragen over de accreditatie, Marianne Dijkshoorn helpt u graag verder.

Bedankt voor uw aandacht

De volgende workshops zijn op:

• Donderdag 6 februari 2020: / Tijd: 14.30 -17.00 uur/ UWV Utrecht

• Donderdag 11 juni 2020: / Tijd: 14.30-17.00 uur / Locatie: volgt

• Verdiepingsprogramma 30 september t/m 2 oktober 2020 / Tijd: hele dag / Locatie: volgt

• Datum: Donderdag 3 december 2020 / Tijd: 14.30-17.00 uur / Locatie: volgt

Meer informatie via: per e-mail en www.disabilitystudies.nl/agenda

Graag nodigen wij u uit voor een hapje en een drankje.
Hopelijk tot de volgende keer en wel thuis!


