
Incompany workshop donderdag 18 december 

 
(Arbeids)participatie ‘aan de keukentafel’, 

lessons learned vanuit project Inclusieve Stad 
 
 
Programma 
14:30  Ontvangst met koffie en thee 
 
15:00 Opening door Diederike Holtkamp, SMZ-UWV 
 
15.10 Interactieve lezing door dr. Alice Schippers en dr. Edwin Luytzen de Vos 
 
15:30 Groepssessies thema’s 
 
16:30        Afsluiting en borrel 
 



DSiN (Disability Studies in Nederland):  
 
 
Ontwikkeling vakgebied Disability Studies (DS) in actuele Nederlandse 
context. Vier kenmerken: 
 
 
1.Bestudeert handicap en beperkingen contextueel (WHO, 1993) 
2.Interdisciplinair onderzoeksveld (Turnbull & Turnbull, 2002) 
3.‘Cross-disability’ perspectief (Van Hove, 2009) 
4.Stimulatie actieve participatie studenten met beperkingen (Hoppe et al., 
2011) 

 
 
* Lectoraat Disability Studies Hogeschool Rotterdam in 2012 (dr Mieke 
Cardol) 
 
* Leerstoel Disability Studies VU Amsterdam in 2013 (prof. Geert van 
Hove) 
 
 

 
 
 

 



Samenwerking DSiN en UWV 
 
-Looptijd van 1 juli 2011 tot 1 juli 2016 
 
-Visie/ Missie SMZ: iedereen doet mee naar vermogen. Wij zijn de 
beslissende stap richting participatie voor mensen met een 
arbeidsbelemmering 
 

-Missie DSiN: goede kwaliteit van leven voor mensen met een 
beperking, met passende participatie, in een inclusieve samenleving, 
met een onderzoekstraditie waarin deze mensen zoveel mogelijk 
betrokken zijn. “Nothing about us, without us” 
 

-Gemeenschappelijk doel DSiN en SMZ:  
Mensen met beperking zoveel mogelijk participeren in samenleving 
 
 
 



Scholingsprogramma 2015 
 
 



Inclusieve Gemeente 
 
Kenmerken: 
 
- Inclusieve cultuur en beleid 
- Inclusieve praktijk 
- Aandacht voor relaties, structuren en ondersteuningsvormen 
 
Project Inclusieve Stad Almere: sinds jan 2012 
Project Inclusieve gemeente Geldermalsen sinds oktober 2014 (11 dorpen) 
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Groepsessies’s 

 
(Arbeids)participatie ‘aan de keukentafel’, 

lessons learned vanuit project Inclusieve Stad 
 
  
 1) (effecten op) arbeid op microniveau (betekenis in het persoonlijke bestaan) 
 Jacqueline Kool & Alice Schippers 
  
 2) toegang tot arbeid in de gemeente (organisatie- en systeemniveau) 
 Arbeidsparticipatie in een plattelandsgemeente bestaande uit 11 dorpen 
 David Giancoli & Irene van Helden 
 
  3) partnerschappen (organisatie- en systeemniveau) 
 Edwin de Vos & Alex Naber 
  
 4) onderwijs/onderzoek en arbeid ('meta-niveau') 
 Geert van Hove & Minne Bakker 


