
Incompany Workshop 

Verdiepingsprogramma Dag 1

Programma:   
9.30  – 10.00    uur      Inloop met koffie/thee

10.00 – 10.15    uur      Introductie 
10.15 – 12.15    uur Keynote door Chiel Egberts 
12.15 – 13.15    uur      Lunch  
13.15 – 13.30    uur      Opdrachtinstructies collective biography
13.30 – 15.30    uur Collective Biography
15:30 – 16.30    uur      Dialoog en reflectie op dag 1 (plenair)



Praktische zaken

Morgen stoppen we iets eerder, zodat mensen op tijd in Harderwijk kunnen geraken

Handtekeningen t.b.v. accreditatiepunten regelen we vrijdag 

Deze 3-daagse dient als input voor de volgende UWV Incompany bijeenkomst: Dordrecht!!



Middagprogramma: de fases

Fase 1: Instructies Collective Biography 13u15 – 13u30

Fase 2: Individuele tijd: half uur om te schrijven (Tip: wees specifiek, tot in detail) 13u30 – 14u10

Fase 3: Verdieping en aanvulling: in subgroep verhaal voorlezen en doorvragen na afloop 14u15-15u

Fase 4: Aanvullingen schrijven ; individueel verhaal aanvullen n.a.v. fase 3 15u – 15u15

Fase 5: Verbinding zoeken in subgroep: Hoe linken onze verhalen aan elkaar? Hoe verhouden de verhalen 
zich tot elkaar? Wat herkennen we allemaal? Wat hebben we hieruit geleerd? Is er iets dat we 
hieruit kunnen besluiten? 15u15 – 15u45

Fase 6: Grote groep: alles komt samen. 15u45-16u30





Plenair

Twee vragen
◦ Hoe was het?
◦ Bovendrijvers per groepje

Drie opdrachten voor thuis
◦ Schrijf je verhaal af tot jij er blij mee bent.
◦ Mail je persoonlijk verhaal naar sofie.sergeant@disabilitystudies.nl = input voor afronden van de 

driehoek op 28 november (Den Witten Haen / Dordrecht)
◦ Wie van jullie heeft ambitie om een stuk te schrijven op basis van (een selectie van) alle mooie 

verhalen die tijdens deze driedaagse boven tafel komen.

mailto:sofie.sergeant@disabilitystudies.nl


Incompany Workshop 

Verdiepingsprogramma Dag 2

Programma:   
9.30  – 10.00    uur      Inloop met koffie/thee

10.00 – 10.15    uur      Introductie 
10.15 – 12.15    uur Keynote door Jacqueline Kool
12.15 – 13.15    uur      Lunch  
13.15 – 13.30    uur      Verbinding met de dag van gister
13.30 – 15.30    uur Collective Biography
15:30 – 16.00    uur      Dialoog en reflectie op dag 2 (plenair)



Middagprogramma: de fases

Fase 1: Verbinding met de dag van gister / ren-je-langzaam-hoekgroepjes 13u15 – 13u30

Fase 2: Individuele tijd: half uur om te brainstormen / schrijven (triolet) 13u30 – 14u

Fase 3: Verdieping en aanvulling: in subgroep gedicht voorlezen en doorvragen na afloop 14u-15u

Fase 4: Verbinding zoeken in subgroep: Hoe linken onze gedichten aan elkaar? Hoe verhouden ze zich tot 
elkaar? Wat herkennen we allemaal? Wat hebben we hieruit geleerd? Is er iets dat we hieruit 
kunnen besluiten? 15u – 15u30

Fase 5: Grote groep: alles komt samen. 15u30-16u



Triolet
Uit: Methodiek Creatief schrijven, Mariet Lems

Regel 1 Een korte zin die de plek beschrijft

Regel 2 Een zin met ‘ik’ er in: Wat doe je op die plek?

Regel 3 Een zin met dingen die je ziet

Regel 4 Idem regel 1

Regel 5 Een zin met geluiden of geuren

Regel 6 Even overslaan!

Regel 7 Idem regel 1

Regel 8 Regel 2 maar mag ook iets veranderd worden

En nu: naar regel 6



Incompany Workshop 

Verdiepingsprogramma Dag 3

Programma:   
9.30  – 9.45    uur     Introductie 
9.45  – 12.15    uur Keynote door Edson Hato en Sven Romkes

12.15 – 13.15    uur     Lunch  
13.15 – 13.30    uur     Verbinding met de dag van gister
13.30 – 15.30    uur Collective Biography
15:30 – 16.00    uur     Terugblik op 3 dagen (plenair)
16:00 – 16.30 uur Borrel



Middagprogramma: de fases
Fase 1: Verbinding met de dag van gister 13u15 – 13u30

Fase 2: Individuele tijd: half uur om beeldverhaal te maken 13u30 – 14u

Fase 3: Verdieping en aanvulling: in duo’s verhaal tonen en doorvragen na afloop 14u-14u30

Fase 4: Verbinding zoeken samen: Hoe linken onze verhalen aan elkaar? 
Hoe verhouden de verhalen zich tot elkaar? Wat herkennen we allemaal? 
Wat hebben we hieruit geleerd? Is er iets dat we hieruit kunnen besluiten? 14u30 – 15u

Fase 5: Grote groep: alles komt samen: hoe verbinden we de drie dagen? 
Wat neem je mee voor jezelf, je toekomst? 

Wat gaan we doen met  28nov / ons verhalen? 
Accreditatie. Mondelinge en schriftelijke evaluatie. 15u-16u

Fase 6: Borrel ;-)



Beeldverhaal

Ebb, Vertel je verhaal

Nieuw verhaal

Verzenden naar 
sofie.sergeant@disabilitystudies.nl

Meer info: https://ebb-app.eu

mailto:sofie.sergeant@disabilitystudies.nl
https://ebb-app.eu
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