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Inhoud en leerdoelen van presentaties en workshops 
 

Naam en functie spreker Titel lezing/workshop Korte inhoud Leerdoelen 

Opening door dagvoorzitter 
Geo van Dam plus interview 
met Rob Pereira, VZ I&W 

Opening Interview met Rob Pereira over het congres, de doelgroep en 
wat vereniging Impuls en Woortblind doet. 

Meer informatie over het congres en Impuls 
en Woortblind 

Ard van Oosten, psychiater, 
bedrijfskundige, onderzoeker 
en lid van het convenantteam 
UWV GGZ 

‘Arbeid als medicijn’: Rol 
van werk bij gezondheid en 

Werk is belangrijk voor mensen. Werk kan gezondheid 
bevorderen en psychische problemen verminderen. Werk kan 
ook een oorzaak zijn bij het ontstaan en voortduren van 
psychische problemen. Het is daarom belangrijk om de invloed 
van werk te bespreken. In opdracht van het Netwerk 
Kwaliteitsontwikkeling GGZ is een nieuwe Generieke module 
ontwikkeld: ‘Arbeid als medicijn’. De module helpt bij het op 
gang brengen van het gesprek over werk tussen mensen met 
psychische problemen en hun behandelaar en/of andere 
betrokken professionals.  
Tijdens de presentatie deelt Ard van Oosten, psychiater en 
projectleider, persoonlijke ervaringen en gaat hij nader in op de 
rol van werk bij welbevinden, welzijn en herstel. Tenslotte wordt 
aandacht besteed aan de inzet van de gespreksleidraad ‘Arbeid 
als Medicijn’ en de wijze waarop je het gesprek over werk 
handen en voeten kunt geven. 
 

Inzicht in de rol van werk bij gezondheid en 
herstel. Kennis van de gespreksleidraad 
'Arbeid als medicijn'. Deze geeft o.a. 
handvatten om het gesprek over werk aan 
te gaan en inhoud te geven. 

Witte Hoogendijk, psychiater, 
hoogleraar en hoofd van de 
afdeling Psychiatrie bij het 
Erasmus MC in Rotterdam 

Neurodiversiteit vanuit 
evolutionair perspectief 

Overspannenheid, burn-out en depressie hebben een 
opvallende overeenkomst: aan de basis ervan ligt stress. 
Nauwkeuriger gezegd: een tekortschietend stresssysteem. Een 
stresssysteem waaraan de evolutie over een periode van 
miljarden jaren heeft geslepen en dat voor de meeste 
organismen op aarde gedurende het grootste deel van de 
evolutie uitstekend voldeed.  

Aan het eind van deze lezing weet ik alles 
over stress en verschillen in 
stressgevoeligheid en hoe ik dit vanuit 
evolutionair perspectief kan begrijpen. 
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Maar nu niet meer. Althans niet voor de moderne homo 
sapiens. Die heeft zichzelf de afgelopen duizenden jaren 
opgezadeld met zo veel ongrijpbare en abstracte stress-
veroorzakers, dat zijn stresssysteem het niet meer kan bijbenen. 
Het is evolutionair niet goed aangepast aan de eisen van de 
moderne levensstijl; het heeft daarvoor domweg nog geen tijd 
gehad. Niet iedereen is even goed bestand tegen deze 
‘moderne’stress. Dat komt door een evolutionaire differentiatie 
van kwaliteiten voor verschillende stressgevoelige taken binnen 
een gemeenschap. Dit heeft geleid tot neurodiversiteit op het 
gebied van stressbestendigheid. 
 

WORKSHOPRONDE 1 4 keuzemogelijkheden   

1A 
Nel Hofmeester 
Verborgen Schatten 

Docenten met dyslexie 
 

In deze workshop worden een aantal vragen over dyslexie bij 
docenten beantwoord op basis van gegevens uit het lopende 
onderzoek ‘Met dyslexie voor de klas’ en gaan we ook in op 
neurodiversiteit in bredere zin.                                                                                                   
Dyslexie hebben – de meeste jongeren houden er tegenwoordig 
liever hun mond over. Je wilt niet voor de zoveelste keer 
onderschat worden. Docent zijn en dyslexie hebben is voor veel 
mensen ondenkbaar.  Kun je met dyslexie wel een goede 
leerkracht of docent worden? Hoe moet je leerlingen en 
studenten begeleiden als je zelf moeite hebt met lezen en 
schrijven? Moet je blij zijn met een dyslectische collega in je 
onderwijsteam? Hoe pakken dyslectische docenten gevreesde 
valkuilen aan als ‘een spelfout op het bord of in het 
lesmateriaal’? Zijn er ook sterke kanten? Docenten met dyslexie, 
moeten we dat überhaupt willen?  
 

Het onderzoek ‘Met dyslexie voor de klas’ 
gaat nadrukkelijk uit van informatie vanuit 
de bekritiseerde beroepsgroep zelf, vanuit 
het principe ‘Not about us, not without us’. 
 
Aan het eind van deze workshop weet ik 
waarom ieder onderwijsteam een 
medewerker met dyslexie zou moeten 
hebben.  

1B 
Katinka Slump 
Advies Onderwijsrecht 

Is het leerrecht het 
antwoord op uitsluiting? 

Een leerrecht in de wet lijkt een versterking van de positie van 
de leerling en de student, maar het is veel meer dan dat. Het 
leerrecht zal ook leiden tot een versterking van de positie van de 

Na deze workshop weet ik meer over het 
leerrecht en waar je terecht kunt voor 
vragen. Ook wordt de complexe wet- en 
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leerkracht en de docent. Immers een leerrecht betekent dat er 
ook meer professionele ruimte komt voor de leermeesters om 
hun onderwijs vorm te geven. Onderdeel van het leerrecht is dat 
leerlingen en studenten verschillen waar het gaat om 
onderwijsbehoefte en ondersteuningsbehoefte. Het leerrecht 
betekent dan ook, zo volgt uit de internationale verdragen, dat 
er doeltreffende aanpassingen moeten worden verricht als dat 
nodig is en dat liefst alle kinderen toegang moeten krijgen tot de 
school in de buurt; inclusief onderwijs is de norm voor de 
toekomst. Het leerrecht voor de leerling biedt perspectief voor 
wie hen onderwijst! 
 

regelgeving in het onderwijs meer 
toegankelijk. Het bestuur van Advies 
Onderwijsrecht heeft de kennis en 
juridische expertise inzake onderwijsvrijheid 
en kan waar mogelijk faciliteren om te doen 
wat zij nodig vinden voor goed onderwijs. 

1C 
Jos van Rooijen Bedrijfsarts 
Arbo Unie en Ardine Korevaar   
Arbeids- en 
Organisatiepsycholoog, 
European Brains at Work 

De juiste match: een 
sleutel tot succes!  
(deel 1) 

Jos van Rooijen is bedrijfsarts bij Arbo Unie. Wat werk betekent 
voor mensen is voor hem dagelijkse kost. Als bedrijfsarts 
begeleidt hij organisaties en mensen om optimaal inzetbaar te 
blijven. Als mensen dreigen vast te lopen of uitvallen in hun 
werk begeleidt hij ze graag terug naar werk. Begrippen als 
zelfredzaamheid en eigen regie op inzetbaarheid zijn hierbij 
belangrijke voorwaarden.  
In zijn werk komt hij regelmatig mensen tegen met 
neurodiversiteit (hieronder verstaan wij eigenschappen als 
dyslexie, AD(H)D, autisme en hoogbegaafdheid). Wat betekent 
neurodiversiteit voor  gezond functioneren? Als mensen in hun 
functioneren vastlopen werkt hij mee om fysieke of psychische 
klachten te verminderen. Zo nodig worden daarbij interventies 
ingezet. Is de belastbaarheid met gerichte hulp te verbeteren? 
Of moet er worden gekeken naar een betere match tussen werk 
en/ of  de werkomgeving en de medewerker? Hoe kunnen de 
talenten optimaal worden benut? 
In deze workshop geeft hij vanuit zijn jarenlange ervaring bij 
grote bedrijven inzicht in zijn dagelijkse praktijk en neemt hij u 
mee in de uitdagingen en kansen van neurodiversiteit in de 

U bewust te maken van neurodiversiteit 
voor functioneren in een werkomgeving. 
U krijgt inzicht in de juiste strategie voor 
optimale inzet. 
U krijgt inzicht hoe om te gaan met klachten 
bij vastlopen.                                                             
U krijgt inzicht in de achtergrond van 
neurodiversiteit en de eigenschappen die 
daar bij horen.  
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werksetting. 
De workshop is interactief. Dit eerste deel is meer theoretisch 
over de diverse eigenschappen van neurodiverse mensen. (In 
het tweede deel van de workshop zullen vanuit specifieke 
praktijkvoorbeelden en stellingen de ervaringen van u als 
publiek bij de workshop worden betrokken.) Deze workshop 
geeft hij samen met Ardine Korevaar, Arbeids- en 
Organisatiepsycholoog bij European Brains at Work.    
                                                                                              

1D 
Ido van der Waal  
Founder Bijzondere Breinen en 
Arbeidsmediator 

Conflictinnovatie: 
‘Benut de verschillen in 
denken’. 
Over het benutten van 
neurodiversiteit in plaats 
van het als een handicap te 
zien.   

Mensen verschillen onderling in hun manier van denken. In 
communicatie tussen mensen met verschillende denkwijzen kan 
zo (emotionele) spanning ontstaan. Veel mensen gaan bij 
onderlinge verschillen in denken die situaties vermijden of 
willen het verschil in denken direct opheffen. Dit gedrag is 
begrijpelijk; wrijving tussen mensen is spannend en vaak 
onvoorspelbaar. Zo gaat men echter voorbij aan het 
informatiepotentieel dat verborgen ligt in die situaties. Het juist 
gebruik maken van de verschillen in denkwijzen kan positief 
benut worden als je deze situaties ziet als veranderingsenergie 
en inspiratie. 
 
Conflictinnovatie legt precies de focus op de wrijving in de 
verschillen in denken. Het onderzoekt – exploreert - de 
informatie die in dat verschil in denken aanwezig is. Het maakt 
daarmee effectief gebruik van de (emotionele) spanning en de 
daaruit voorkomende inspiratie en veranderingsenergie. 
 
Neurodiversiteit gaat uit van het principe dat mensen wezenlijk 
verschillen in hun manier van denken. Deze verschillen 
constructief inzetten is belangrijk voor onze toekomst. Met 

U herkent nu ook de waarde van conflicten, 
die vaak voortkomen uit verschillende 
denkstijlen. 
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conflictinnovatie als hulpmiddel kan dit zomaar gaan leiden tot 
mooie innovaties! 

WORKSHOPRONDE 2 4 keuzemogelijkheden   

2A 
Inge Thuys 
Wellantcollege mbo (AOC)   

Coach, als spin in het web 
 

Elke student krijgt, ongeacht zijn hulpvraag, ondersteuning van 
zijn coach die hem begeleidt gedurende zijn hele traject op drie 
vlakken: 
1. Schoolresultaten (op school en op stage/werk) 
2. Houding en gedrag (ontwikkeling vaardigheden) 
3. Verzuim 
Alle begeleiding die we op school geven staat in functie van deze 
drie onderdelen en afspraken worden genaakt in kader van deze 
ontwikkelingen. 

Wat neem ik mee na de workshop? 
Handvatten hoe je met bepaalde bijzondere 
vraagstukken toch een goede 
schoolloopbaan kunt doorlopen. (Adhv best 
practises) 
 

2B 
Marzenka Rolak 
Dyslexie Centrum Rotterdam 

Dyslexie in het hoger 
onderwijs: studeren vanuit 
je kracht? 
 

Studenten met dyslexie hebben kwaliteiten die ze in hun 
opleiding verder zouden willen ontwikkelen, maar kunnen in 
hun studietraject nog wel eens afgerekend worden op hun 
dyslexie. Veel opleidingen zijn van mening dat 
ze met extra tijd bij tentamens voldoende compenseren voor de 
dyslexie, maar is dat wel zo? Waar lopen studenten tegenaan en 
hoe gaan ze hier mee om? Vormt het samengaan met ADHD een 
bijkomend probleem bij de 
studie? En is hier een andere aanpak nodig? Wanneer studeren 
studenten met dyslexie vanuit hun kracht? 

Inzicht en kennis over: 
Of opleidingen met extra tijd bij tentamens 
voldoende compenseren voor de dyslexie. 
Waar studenten tegenaan lopen tijdens hun 
studie en hoe gaan ze hier mee omgaan. 
Of het samengaan met ADHD een 
bijkomend probleem vormt bij de studie. 
Of er een andere aanpak nodig is bij het 
samengaan van dyslexie met ADHD. 
Wanneer studenten met dyslexie vanuit 
hun kracht studeren. 

2C 
Jos van Rooijen Bedrijfsarts 
Arbo Unie en Ardine Korevaar 
Arbeids- en 
Organisatiepsycholoog, 
European Brains at Work 

De juiste match: een 
sleutel tot succes!  
(deel 2) 

Jos van Rooijen is bedrijfsarts bij Arbo Unie. Wat werk betekent 
voor mensen is voor hem dagelijkse kost. Als bedrijfsarts 
begeleidt hij organisaties en mensen om optimaal inzetbaar te 
blijven. Als mensen dreigen vast te lopen of uitvallen in hun 
werk begeleidt hij ze graag terug naar werk. Begrippen als 
zelfredzaamheid en eigen regie op inzetbaarheid zijn hierbij 
belangrijke voorwaarden.  

U bewust te maken van neurodiversiteit 
voor functioneren in een werkomgeving. 
U krijgt inzicht in de juiste strategie voor 
optimale inzet. 
U krijgt inzicht hoe om te gaan met klachten 
bij vastlopen.                                                             
U krijgt inzicht in de achtergrond van 
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In zijn werk komt hij regelmatig mensen tegen met 
neurodiversiteit (hieronder verstaan wij eigenschappen als 
dyslexie, AD(H)D, autisme en hoogbegaafdheid). Wat betekent 
neurodiversiteit voor  gezond functioneren? Als mensen in hun 
functioneren vastlopen werkt hij mee om fysieke of psychische 
klachten te verminderen. Zo nodig worden daarbij interventies 
ingezet. Is de belastbaarheid met gerichte hulp te verbeteren? 
Of moet er worden gekeken naar een betere match tussen werk 
en/ of  de werkomgeving en de medewerker? Hoe kunnen de 
talenten optimaal worden benut? 
In deze workshop geeft hij vanuit zijn jarenlange ervaring bij 
grote bedrijven inzicht in zijn dagelijkse praktijk en neemt hij u 
mee in de uitdagingen en kansen van neurodiversiteit in de 
werksetting. 
De workshop is interactief. In dit tweede deel van de workshop 
zullen vanuit specifieke praktijkvoorbeelden en stellingen de 
ervaringen van u als publiek bij de workshop worden betrokken. 
(Het eerste deel was meer theoretisch over de diverse 
eigenschappen van neurodiverse mensen). 
Deze workshop geeft hij samen met Ardine Korevaar, Arbeids- 
en Organisatiepsycholoog bij European Brains at Work.   
                                                                                               

neurodiversiteit en de eigenschappen die 
daar bij horen.  
 

2D 
Mariëtte de Graaf  
ARBO en milieu coördinator 
UvA 

Neurodiversiteit bij 
studenten in de universiteit 
 

Begeleiding van en voorzieningen voor de studenten met 
neurodiversiteit. Aan de hand van een of meer casussen, bij 
voorkeur gepresenteerd door een student zelf, wordt besproken 
waar de (on)mogelijkheden tot studeren liggen. Wat is de 
verantwoordelijkheid van de student en tot hoe ver rijkt de 
zorgplicht van de instelling? Zijn al deze studenten welkom? 
Beeldvorming bij docenten/medewerkers/medestudenten. 
 

Aan het eind van deze workshop weet ik 
alles over waar het wringt als het gaat om 
het studeren met een functiebeperking op 
het gebied van neurodiversiteit. Ook weet ik 
wat er nodig is of hoe realistisch het is bij 
deze groep studenten om een studie 
succesvol te kunnen doorlopen. 

Joost de Beer,  Hoofddocent 
Logopedie en Onderzoeker 

Werkwaarden voor 
volwassenen met dyslexie 

Werk heeft in relatie tot gezondheid en welzijn tegenwoordig 
een heel ander karakter gekregen dan 50 jaar geleden. Een van 

Aan het einde van deze voordracht weet de 
toehoorder welke gedragspatronen een 
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Lectoraat Arbeid en 
Gezondheid, 
Hogeschool van Arnhem en 
Nijmegen (HAN) 

 die veranderingen is dat werk een waarde op zichzelf is. Recent 
zijn de waarden die mensen aan werk ontlenen, gedefinieerd 
(Van der Klink et al., 2014). De vraag die dan opkomt, is of 
werknemers met dyslexie zélf in staat zijn, respectievelijk in 
staat gesteld wórden om die waarden van werk te realiseren. 
Wat helpt hen daarbij en welke barrières ondervinden zij 
daarbij? Hoe reageren zij daarop? Zijn daar patronen in te 
herkennen? In de voordracht zal geprobeerd worden om op 
deze vragen een antwoord te geven vanuit het kader van de 
Capability Approach (Sen, 1992; 1999). 
 

werknemer met dyslexie kan volgen, om de 
kwaliteit van zijn werkzame leven te 
verhogen. 
 

Monique Blom, Sr. 
Dienstenmanager & Voorzitter 
ADAPT (Autisme, Dyslexie, 
AD(H)D Politie Talenten) 
Nationale Politie 

Omgaan met talenten Binnen de politie zijn we al enkele jaren bezig om 
diversiteitsmanagement goed in te richten. Wij willen immers 
een weerspiegeling zijn van de maatschappij. 
Maar diversiteitsmanagement begint steeds meer op 
talentmanagement te lijken. Hoe zorg je er voor dat je 
medewerkers ingezet worden op hun talenten? 
Het bleek een echte zoektocht te zijn en het vereist een andere 
kijk op de collega’s.  In gesprek met elkaar gaan was in ieder 
geval stap 1, maar soms is een ‘steen’ in het water om rimpels 
te veroorzaken nodig om de organisatie wakker te maken. 
Bewust maken van de juiste vragen, zoals: welke ‘beperking’ 
heb je en welk hulpmiddel heb je daarvoor nodig? Of: In welke 
taken ben je erg goed en kunnen we je versterken!  
 

Na deze presentatie weet ik hoe een grote 
organisatie op meerdere vlakken op een 
positieve manier bezig kan zijn om collega’s 
te ondersteunen. Ik ga naar huis met 
concrete tip(s) en handvatten voor de 
doelgroepen. 
 

Geo van Dam, dagvoorzitter ‘Oogst van de dag’  Wat hebben we van elkaar geleerd 

 


