UITNODIGING 13e DENKANDERSDEBAT
Studenten met een beperking of chronische aandoening hebben moeite met het vinden van
een stage of baan. Zijn werkgevers niet klaar voor een inclusieve arbeidsmarkt of weten
studenten/afgestudeerden en enthousiaste werkgevers elkaar niet te vinden? Hoe open moet
je zijn over je functiebeperking tijdens een sollicitatie en hoe maak je een succes van je stage?
Organisaties met en zonder inclusief beleid delen hun kennis en ervaringen met studenten en
andere werkgevers op donderdag 13 april op Hogeschool Windesheim tijdens het
13e DenkAndersDebat. Hoe kan de opleiding student én werkgever beter voorbereiden op een
succesvolle stage? We nodigen u uit om met ons mee te denken of gewoon mee te luisteren!
Kennismaken
Het DenkAndersDebat is een initiatief van Stichting Hoezo Anders bedoeld om jongeren met een
functiebeperking en werkgevers met elkaar kennis te laten maken en te laten ontdekken welke
ambities, mogelijkheden en wensen er zijn. Het bespreken van deze thema’s en ‘best practices’
helpt om elkaar beter te begrijpen en tot een vruchtbare samenwerking te komen.
De bijeenkomst is een afwisselende informatieve en interactieve middag en wordt al 5 jaar
georganiseerd met medewerking van verschillende werkgevers zoals o.a. Ahold, KPN, Liander,
Rabobank, ING, verschillende ministeries, gemeenten, mbo’s en hogescholen.
De 2 hoofdthema’s van deze 13e editie zijn:
1. Hoe ANDERS moet het onderwijs ingericht worden om toegankelijk te zijn voor iedereen?
2. Hoe maak je samen een succes van de stage?
Deelnemers aan onze DenkAnders-tafel zijn studenten, docenten, vertegenwoordigers van
Windesheim, regionale bedrijven zoals Deltion, Isala, PWC, Van Meijel, Delta Wonen, de
Dilemmamanager, handicap + studie en studentenvertegenwoordigers als ISO, LSVB en
studentenplatform SCHIB.
Studenten kunnen deze middag met verschillende bedrijven en studentorganisaties
kennismaken en vragen stellen tijdens de meet & greet. Wilt u daar ook uw bedrijf presenteren
en kennismaken met onze studenten? Laat het weten dan reserveren wij gratis ruimte voor u.
Doet u mee zodat we er samen voor kunnen zorgen dat meer studenten met een
functiebeperking slagen – zowel tijdens hun studie als op de arbeidsmarkt?
Programma 13 april 2017
Gespreksleider van het debat is Marc de Hond (theatermaker, schrijver, rolstoelbasketballer)
15.00 uur
inloop, meet en greet bedrijven, studentverenigingen en belangenbehartigers
15.30 uur
start thema 1
16.30 uur
start thema 2
17.30 uur
afronding met drankje en mogelijkheid tot het bezoeken van de meet en greet
Info & aanmelden
Meer informatie en aanmelding deelname graag via info@hoezoanders.nl
Locatie: Gert Veenhovenzaal Hogeschool Windesheim, Campus 1 Zwolle

