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Zintuiglijk Materiaal

L.02.15

Stille ruimte

L.02.01

Voor personen die nood hebben aan rust is er een stille ruimte voorzien op de tweede
verdieping in lokalen L.02.07 & L.02.08. Deze ruimtes zijn de hele dag (10u - 17u45)
toegankelijk en kunnen ook tijdens de lunchpauze gebruikt worden.
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L.02.06

Maak gerust gebruik van zintuiglijk materiaal, zoals hoofdtelefoon. Er zullen ongeveer 400
mensen aanwezig zijn. Het kan dus soms luidruchtig en druk worden, vooral tijdens het
onthaal, de pauzes en lunch.

T.02.01

Lunch en drank

Warme drank en water zijn doorlopend verkrijgbaar in de wintertuin. Lunch wordt verzorgd
door 2 foodtrucks. Voor een vlotte bediening is de lunchpauze verdeeld in verschillende
shiften. In jouw documentatiemap vind je meer informatie over de lunch en het tijdslot
wanneer jij jouw lunch kan afhalen. Gelieve dit tijdslot te respecteren.

Mobiele telefoon
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L.01.07

Voorbehouden stoel

AULA 2
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In jouw documentatiemap vind je een strookje om eventueel een bepaalde stoel te
reserveren bij het begin van de sessie of wanneer je even je stoel verlaat tijdens de sessie.
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vragen tijdens sessies

Je wordt aangemoedigd om vragen te stellen aan het einde van elke sessie. Zeg jouw
naam en betrokkenheid vÓÓr het stellen van je vraag. Formuleer helder en luid je vraag
met respect voor iedereen. Stel je liever jouw vragen schriftelijk? Bezorg deze dan aan
één van de zaalwachters. We kunnen niet garanderen dat deze zullen worden beantwoord.

Vragen tijdens de inspiratiedag

L.01.01
L.01.03

Gelieve mobiele telefoons ofwel uit te schakelen ofwel in stille modus te plaatsen tijdens
de sessies, uit respect voor de sprekers en deelnemers.

L.01.02

HAL

Iedereen die betrokken is bij de organisatie van de inspiratiedag kan je herkennen aan
een VVA-badge of een zwarte VVA t-shirt met op de rug de vermelding 'CREW'. Zit je met
vragen of heb je hulp nodig, spreek ons gerust aan of kom naar de onthaalbalie in de hal.

Foto's

Gedurende de inspiratiedag zullen we foto's nemen en filmen. Deze zullen we in
toekomstige communicatie gebruiken. Als je je hierover zorgen maakt of vragen hebt,
spreek dan gerust iemand aan die bij de organisatie betrokken is.

evaluatie

0

Je hebt een evaluatieformulier gekregen in jouw documentatiemap. Gelieve dit in te vullen
en aan het eind van de dag in een evaluatiebox in de hal achter te laten. Jouw mening is
belangrijk voor toekomstige VVA-activiteiten.

Dankjewel




wintertuin

Tijdens de inspiratiedag zijn heel wat talenten aan het werk. Zonder de vele vrijwilligers en
sprekers was deze dag niet mogelijk. Bovendien kan je tussen 9u30 en 10u15 en tussen
12u30 en 13u45 in Aula 3 genieten van muzikaal talent en kunstwerken van Wonderweg
vzw. Dankjewel om iedereen met respect en begrip te benaderen en geniet van deze dag!
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Aula 3

Lokaal L.01.07

Lokaal L.01.08

Lokaal L.01.10

Lokaal L.01.11

Lokaal L.02.01

Lokaal L.02.06

Beter samen

Weg met de clichés

Springplank naar

Op mijn manier

Begrip werkt

Student met talent

Mijn werkervaringstestament

Talent als opstap naar
werk, werk als opstap
naar talent

Creatief ondernemen

Lokaal T.02.01

Lokaal L.02.10

Lokaal L.02.11

Lokaal L.02.12

Lokaal L.02.13

Meet, greet... & talk

zinvol werk
10u00 - 10u30

onthaal

Talent in de lift

10u30 - 11u20
Luk Dewulf

Talent aan het werk

Een droom op wieltjes

Orde op zaken voor een
lichter leven

Diversiteit als kracht

Luc Henau

Thomas, Hilde & Lut

Kathleen

Filip, Sabrina & Cindy

Autisme en werk
wereldwijd bekeken

Op weg naar een nieuwe
loopbaan

Tellen als passie

Een bord vol kansen

Dirk Rombaut

Katrien, Kristof &
Annelies

Tips voor mensen op
zoek naar authentisme

11u30 - 12u20
doorlopend

12u30 - 14u00

#

Frederik, John &
Kimberley

!
Inspiratiebeurs

14u00 - 14u50

15u00 - 15u50

Jan

Inge & Greet

Philippe

Sander & Marc

Rupert & Inès

Sterkere bedrijven
dankzij kanariepietjes,
spiegelaars en
verbeteraars

Doe iets moois met je
talent

Van talent naar inclusie

Het resultaat mag er
wezen

Niet vanzelfsprekend

Stevige Co

Inge & Els

Miriam

Sarah

Chris

Dirk

Davy, Kris & Jolien

Op mij kan je rekenen

Getest en goed
bevonden

Mise-en-place

Mezelf als talent

Anders, net als jij

Stage als opstap naar
werk

Ramses, Cil & Joost

Tim & An

Heidi

Fredje & Christine

Lesley

Valérie

Inleef autisme op de
werkvloer

Liesbeth & Marika

Karin

Dennie

Marc

Wim

Frederik

Danielle

Johan

Dennis

John

Evelyne

Ian

Maurice

John

Sean

An

Lieven

16u00 - 16u50

17u00 - 17u45

"

Tijdens de inspiratiedag kan je heel wat keuzes maken. Je vindt in de hal het programma,
eventueel met last-minute wijzigingen. Meer details over het programma vind je in het document
'Sprekers & Sessies' in jouw documentatiemap. Bij het programma vind je de keuzestrookjes.
Deze strookjes zijn beperkt naargelang het aantal beschikbare plaatsen voor elke sessie.

Wanneer maak je een keuze?
Tussen 10u en 11u25 maak je een keuze voor de sessie tussen 11u30 en 12u20.
Tussen 12u20 en 14u maak je een keuze voor de namiddagsessies tussen 14u en 16u50.
Indien gewenst, kan je gerust een sessie overslaan. Volg je eigen ritme.

Hoe een keuze maken?
Neem een strookje per gekozen sessie.
Ga tijdig naar het lokaal. Dit wordt ook vermeld op het strookje.
Geef het strookje bij het betreden van het lokaal aan de zaalverantwoordelijke af.

