
                                                                                                         
      

                      
Uitnodiging & Programma Incompany Workshop 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Graag nodigen wij u uit voor de Incompany Workshop ‘Arbeidsparticipatie: de rol van de professional’ op donderdag 4 februari 

vanaf 14:30 uur in de zaal Het Plein in het Hoofdgebouw van het UWV in Amsterdam. 

 
Tijdens deze bijeenkomst wordt ingegaan op het belang van de professional met betrekking tot  arbeidsparticipatie. Dit thema  
wordt belicht aan de hand van het onderzoek naar de herinrichting van werkprocessen; waar liggen mogelijkheden van 
professionals en waar liggen de grenzen? Ook de rol van UWV zal hierbij besproken worden. Presentatie: Henny Mulders 
(Adviseur Inclusieve Arbeidsorganisatie UWV) en Minne Bakker (Onderzoeker en Docent Arbeid bij het VU Medisch Centrum en 
Disability Studies). 
 
Henny Mulders geeft een presentatie over aanpassingen in arbeidsorganisaties die nodig zijn om mensen met een 
arbeidsbeperking, en doorgaans weinig opleiding, een faire kans te geven op duurzame arbeidsparticipatie. 
 
Minne Bakker deelt haar visie en bevindingen over het belang van (professionele en private) netwerken; wie zijn er naast de 
werkgever nog meer belangrijk in het vinden en behouden van een baan voor mensen met een arbeidsbeperking en op welke 
manier. 
 
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 4 februari 2016 
Adres:  Hoofdgebouw UWV, La Guardiaweg 94, 1043 DL Amsterdam 
Routebeschrijving: De zaal is Het Plein op de 23e etage van Hoofdgebouw C. De beveiliging zal doorverwijzen naar de 

zaal. Het is noodzakelijk dat u uw indentiteitsbewijs bij u heeft. In de bijlage vindt u de 
routebeschrijving naar het gebouw. Deze zaal is rolstoeltoegankelijk. 

Aanmelden: Aanmelden kan via: http://disabilitystudies.nl/aanmeldformulier-arbeidsparticipatie-de-rol-van-de-
professional    
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 Miranda van Soest, Expertisecentrum inclusieve Arbeidsorganisatie UWV 
 
15:10 – 15.40   uur  Henny Mulders, Adviseur Inclusieve Arbeidsorganisatie UWV 
 
15.40 – 16.15   uur Minne Bakker, Onderzoeker en Docent Arbeid bij het VU Medisch Centrum en Disability Studies 
 
16:15 – 16.30  uur         Interactief gedeelte 
 
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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