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Disability Studies Incompany  

Save the Date Programma 2020 
 

Inleiding  
Het scholingsprogramma van UWV en Disability Studies in Nederland (DSiN) is opgezet met als doel 

bij te dragen aan bevordering van een volwaardige maatschappelijke participatie van mensen met 

een beperking. Het scholingsprogramma 2020 bestaat uit een serie van drie Incompany Workshops 

en een Verdiepingsprogramma, waarbij het thema arbeidsparticipatie vanuit een Disability Studies 

(DS) invalshoek wordt belicht. 

 

 

           Over het programma van 2020 

Inspireren tot verbetering, dat is het thema dat in 2020 centraal staat bij de 

scholingsbijeenkomsten van DSiN. Daarvoor worden bezielende ideeën en best 

practices met elkaar uitgewisseld en besproken hoe die te vertalen zijn naar de praktijk 

van het UWV. Er zijn mooie ontwikkelingen gaande die direct of indirect bijdragen aan 

een volwaardig bestaan van mensen met een arbeidsbeperking. Hoe dit gebeurt en 

wat dit betekent voor mensen en hun omgeving staat dit jaar centraal in het 

programma.  

 

Inschrijven 
De bijeenkomsten vormen samen een geheel, maar kunnen ook afzonderlijk bijgewoond worden. 

Ook voor het verdiepingsprogramma is het geen vereiste om eerdere bijeenkomsten bijgewoond te 

hebben.  

NB. Het aantal deelnemers voor het verdiepingsprogramma is beperkt. Aanmelden is al mogelijk.  

Aan de bijeenkomsten zijn geen kosten verbonden. 

Heb je vragen over het verdiepingsprogramma, stuur dan een mail naar 

scholingsprogramma@disabilitystudies.nl. Het is voor arbeidsdeskundigen mogelijk om voor de 

individuele bijeenkomsten accreditatiepunten te krijgen. Voor revalidatieartsen is het mogelijk om 

accreditatiepunten te krijgen voor het volgen van de Verdiepingscursus (bij 3 volledige dagen).  
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Incompany Workshops 2020 

 

1. Over het huidige wettelijk kader en hoe dit uitnodigt tot  

out-of the-box-denken 

In deze bijeenkomst kijken we naar de rol van het huidige wettelijk systeem en de implicaties 

die het heeft voor de praktijk. De manier waarop o.a. de financiële stromen geregeld zijn 

hebben impact op de mogelijkheden voor zorginstellingen. Welke prikkels zitten er in het 

systeem? En hoe kan hiermee omgegaan worden? Er is aandacht voor een prachtig 

voorbeeld uit de praktijk door een organisatie die probeert out of the box te denken en te 

doen. 

 

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

 

2. Kijk anders, zie meer 

De focus van deze bijeenkomst ligt op de meerwaarde van het anders kijken naar de praktijk 

van het leven met een arbeidsbeperking, vanuit de gedachte ‘wat kan je beter dankzij je 

beperking?’. Na een theoretische verdieping komen er twee partijen aan het woord die 

vanuit eigen ervaring ingaan op hoe je door anders te kijken meer mogelijkheden kunt 

creëren in bijvoorbeeld het zoeken naar werk.  

 

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

 

3. Verdiepingsprogramma 

In oktober 2019 heeft voor het eerst het verdiepingsprogramma plaatsgevonden. Na een 

zeer succesvolle aftrap willen we ook dit jaar weer de mogelijkheid bieden om tijdens een 3-

daags programma de verbinding te leggen tussen theorie en praktijk. Hoe kunnen de best 

practices uit eigen praktijk bijdragen aan het verbeteren een volwaardig bestaan van mensen 

met een arbeidsbeperking? Waar liggen voor jou, als UWV-medewerker, mogelijkheden voor 

het creëren van best practices in je dagelijkse praktijk. Het doel is om de uitkomsten van de 

driedaagse te presenteren tijdens een incompany workshop voor een breder publiek.    

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

4. All Inclusive 

De laatste incompany bijeenkomst van het jaar kent een internationaal karakter (NB). De 

voertaal van deze bijeenkomst is om die reden ook Engels. Welke initiatieven hebben bij 

onze ‘buren’ al tot positieve veranderingen geleid en wat kan hieruit meegenomen worden 

naar de praktijk van het UWV? Een inspirerende bijeenkomst met sprekers uit Noorwegen 

over hun ervaringen met een grootschalig arbeidsproject. We linken in deze bijeenkomst ook 

naar de resultaten en bovendrijvers uit de driedaagse verdiepingsprogramma: naar punten 

van herkenning en verschil. 

 

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


