
NO ESCAPE ROOM (UWV)

Om het gesprek over inclusie te starten.
Niets is sterker dan echt zelf beleven, letterlijk in de schoenen 
van de ander te gaan staan. 1 van de krachtigste elementen die 
we steeds vaker zien verschijnen op het onderwerp Diversity, 
Equity & Inclusion. Het schrijven van rapporten, het zetten van 
vinkjes heeft geresulteerd in een diverse werkomgeving maar 
inclusie is nog een uitdaging. Met de NO Escape Room van UWV 
ga je beleven in de schoenen van de ander…..

De ‘No escaperoom’ van UWV biedt een kijkje in het leven 
van de familie Dubois, een gezin dat een aantal ingrijpende 
levensgebeurtenissen doormaakt en waar sommige 
gezinsleden een beperking hebben. In de ‘No Escaperoom’ 
doorloop je, samen met andere deelnemers, een aantal 
opdrachten die je laat voelen hoe het is om visueel beperkt 
te zijn, een cognitieve a te hebben en hoe het voelt om 
geconfronteerd te worden met schulden. De ‘No escaperoom’ 
is de enige escaperoom in Nederland waaruit je niet kunt 
ontsnappen. Het doel van de ‘No escaperoom’ is: begrip 
kweken voor situaties waarin veel van de klanten van 
UWV in verkeren, het creëren van awareness over inclusie, 
maatschappelijke problematiek en het op gang brengen van 
het gesprek in organisaties over dit specifieke thema. 

De ‘No Escaperoom’ is een paar jaar geleden door het team 
“Sociale Innovatie” ontworpen in samenwerking met het 

Living Lab van UWV en met mensen uit de doelgroep. Naast 
de belevingen in de ‘No escaperoom’ werkt het team aan 
praktische handvatten voor het ontwerpen van inclusieve 
producten en diensten en tips voor schoolverlaters, 
werknemers en werkgevers. 

Geef je over aan de ervaring, voel, beleef en evalueer 
samen over wat je hebt ervaren en beleefd. Meer dan de 
moeite waard om bij deze sessie aanwezig te zijn…een 
levensverrijkende ervaring.

DOELGROEP
Iedereen die interesse en affiniteit heeft met het onderwerp 
Diversity, Equity & Inclusion vanuit z ’n of haar organisatie, rol 
of persoonlijk. (HR Managers, DEI adviseurs, Sr Management, 
CHRO’s, CIO’s)

LOCATIE
Hoofdkantoor UWV, La Guardiaweg 94-114, Amsterdam

 
PROGRAMMA

15:30 – 15:45 Intro No Escaperoom
15:45 – 16:45  Start No Escaperoom (24 personen over 4 

tafels verdeeld)
16:45 – 17:00 Reacties en afsluiting 

HOOFDKANTOOR UWV 15:30 - 17:00
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Aanmelden via CLICK, via de IT Circle Community Officer van je organisatie of  
via aanmelden@itcircle-nederland.nl

https://community.itcircle-nederland.nl/account_requests/new

