
                                                                                                      
      

                      
Uitnodiging & Programma Incompany Workshop 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Graag nodigen wij u uit voor de Incompany Workshop ‘Verweven verhalen: loopbaantrajecten van mensen met een 
fysieke/psychische beperking’ op donderdag 12 mei vanaf 14:30 uur in Amersfoort 
 
Tijdens deze bijeenkomst wordt ingegaan op de trajecten die mensen doorlopen als ze tijdens hun loopbaan een 
fysieke/psychische beperking oplopen. En wat daarbij wel en niet werkt bij re-integratie. Dit thema wordt belicht aan de hand 
van het project: Diversiteit in Loopbaantrajecten: Wat werkt!? Dit project is uitgevoerd binnen de Hogeschool Rotterdam, 
Kenniscentrum Zorginnovatie en mede gefinancierd door het Revalidatiefonds.  
De inhoud van de workshop is een tweetal lezingen, waarna er een discussie zal plaatsvinden n.a.v. stellingen. 
 
De lezingen 
Selma van Huijzen, MSc onderzoeker, aan Hogeschool Rotterdam, Kenniscentrum Zorginnovatie, van dit project zal het project 
toelichten en ingaan op de aanbevelingen die er vanuit de focusgroep discussies en klankbordgroep discussies gegeven zijn.  
 
Dr. ir. Rien Kolkman, participant in het onderzoek en ervaringsdeskundige, licht toe hoe het was om mee te doen in dit 
onderzoek en welke aanbevelingen er vanuit zijn ervaringen zijn voor re-integratie. Daarbij gaat hij ook in op de rol van diverse 
betrokken (re-integratie) professionals. 
 
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 
beperking. De bijeenkomsten hebben een afwisselend nationaal en internationaal karakter en zijn op maat gemaakt voor het 
UWV. De presentaties en het verslagen van voorgaande workshops zijn terug te vinden op: http://disabilitystudies.nl/eerdere-
bijeenkomsten-scholingsprogramma-uwv.  
 
Datum:    donderdag 12 mei 2016 
Adres:  Meet & Discover, Stadsring 2, 3811 HR Amersfoort. Deze vergaderlocatie ligt vlak bij station 

Amersfoort. Voor een volledige routebeschrijving zie: 
http://disabilitystudies.nl/sites/20151212.disabilitystudies.nl/files/routebeschrijving_dsin_amersfoort
.pdf Je kunt parkeren bij parkeergarage Stadhuisplein. De zaal is rolstoeltoegankelijk. 

Aanmelden: Aanmelden kan via: http://disabilitystudies.nl/agenda/verweven-verhalen-loopbaantrajecten-van-
mensen-met-een-fysiekepsychische-beperking  
Artsen en arbeidsdeskundigen krijgen accreditatiepunten. Bent u arts of arbeidsdeskundige, wilt u dan 
uw BIG-nummer of SKO-nummer vermelden in uw aanmelding?  
  
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   uur      Ontvangst met koffie/thee 
 
15:00 – 15.10 uur         Opening door Bernadette Linssen, Adviseur Verzekeringsarts Sociaal-Medische Zaken, UWV 
 
15:10 – 15.30  uur  Selma van Huijzen, Onderzoeker Hogeschool Rotterdam, Kenniscentrum Zorginnovatie 
 
15.30 – 16.00  uur  Rien Kolkman, ervaringsdeskundige en participant project: Diversiteit in Loopbaantrajecten 
 
16:00 – 16.30  uur  Interactief gedeelte geleid door Bernadette Linssen 
 
16.30  uur Afsluiting met een hapje & drankje 
 
Graag kijken we uit naar uw komst. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Marianne Dijkshoorn 
Organisator scholingsprogramma Disability Studies in Nederland 
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