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Nieuwsbrief oktober

November is de maand van de inclusie. Het Samen voor een Baan netwerk

organiseert dan elke week een activiteit in jouw regio.

Graag ontmoeten wij je tijdens een van de activiteiten die gepland staan.

OKA InHouse

Op 1 november host het Samen voor een Baan netwerk de OKA InHouse

bijeenkomst bij de Proeftuin (gevestigd in de Intratuin in Arnhem Presikhaaf).

Met deze bijeenkomst wordt de maand van de 1000 voorbeelden afgetrapt.

Onderwerp van deze avond is: De arbeidsmarkt is krapper dan ooit, dus breder

kijken is hard nodig!

http://localhost:3000/decode_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f75376d316c31
https://oka.nl/evenementen/oka-inhouse/


3 november 12:00 - 13:00 uur

Kennislunch: begrijpend

communiceren

Hoe schrijf je begrijpelijker, zodat je

de ontvanger eerder meekrijgt in

jouw boodschap? Hoe kun je meer

genderneutraal en inclusief

schrijven?

In dit uur reikt Michel

Groenveld, taaltrainer en eigenaar

van communicatiebureau Vigor &

Zest, je tips aan over o.a.

woordkeuze en zinsbouw. En hij deelt

voorbeelden van genderneutrale en

inclusieve teksten.

Locatie: 

Rozet, Kortestraat 16 te Arnhem.

Vanaf 11:30u ben je van harte

welkom, zodat we om 12:00 uur

kunnen beginnen. 

Meld je aan.

17 november 12:00 - 13:00 uur

Zien we je daar? Meld je dan aan.

P-Platform

Op 11 november vindt er een kennislunch plaats voor het 'P-Platform'. Het

thema is krapte op de arbeidsmarkt, kansen voor inclusie.

Het P-Platform is een bestaand concept waarin uitsluitend organisaties

deelnemen die gelinkt zijn aan de overheid of een kennisorganisatie zijn. 

Werk jij in zo'n organisatie en ben je nog niet aangesloten? Meld je dan bij

Renate Baks per e-mail of telefonisch op 06-20520616.

https://www.linkedin.com/in/michelgroenveld/?originalSubdomain=nl
https://www.vigor-zest.nl/over-ons
mailto:info@samenvooreenbaannetwerk.nl
https://oka.nl/lidmaatschap/
mailto:r.baks@scalabor.nl
tel:0620520616


Kennislunch: wat

onverwachte combinaties

je brengen

Jacco Post, Directeur van het Phion

(fusie tussen het Gelders orkest en

het orkest van het oosten) gaat

vertellen over de motivatie en

ervaringen van de bijzondere

projecten die Phion uitvoert, zoals bv.

The Able Orchestra en Muziek in de

wijk. Vanuit een ander perspectief

kijken. Waar ze tegen aanlopen bij

Inclusie en hoe ze drempels

oplossen.

Meld je aan.

Op 30 november is de afsluiting van

de maand van de 1000 voorbeelden.

Met daarin de award uitreiking van

de Inclusief Ondernemer van het

jaar. De lancering van de nieuwe

editie van het Inclusief Magazine en

er komt een bijzondere spreker.

Afsluiting

maand van de

1000

voorbeelden

2021/11/30 16:00

-

2021/11/30 18:00

Sportcentrum Papendal,

Papendallaan 9 te Arnhem

https://www.phion.nl/nieuws/nieuwsoverzicht/2019/jacco-post-nieuwe-directeur-fusieorganisatie/
https://www.phion.nl/
mailto:info@samenvooreenbaannetwerk.nl


Meld je aan.

Provincie Gelderland

genomineerd voor diamond

awards

Provincie Gelderland, een van onze

ambassadeurs en zeer actief lid van

de inputgroep, is als organisatie 3x

genomineerd voor een Diamond

Award van Ctalents.

Inclusief ondernemen in

Arnhem

Gemeente Arnhem heeft in

samenwerking met verschillende

partijen een wegwijzer gemaakt waar

je moet zijn als je inclusief wilt

ondernemen. Deze wegwijzer is hier

te vinden.

Nieuws

https://static.mailerlite.com/groups/rest/move_subscriber_to_group/108997409//?sc=37
https://www.ctalents.nl/diamond-awards?utm_campaign=Diamond%20Awards&utm_medium=email&_hsmi=161913488&_hsenc=p2ANqtz--tvqtXndMSETctDynGPzDwSfYnHM3bWqnyE6cZuHxar7k9qHmaZpYua0qa-S3eo0c3Ga2nfroclQFQLKu-MQDqqFcU1w&utm_content=161913488&utm_source=hs_email
https://www.gelderland.nl/
https://www.ctalents.nl/diamond-awards?utm_campaign=Diamond%20Awards&utm_medium=email&_hsmi=161913488&_hsenc=p2ANqtz--tvqtXndMSETctDynGPzDwSfYnHM3bWqnyE6cZuHxar7k9qHmaZpYua0qa-S3eo0c3Ga2nfroclQFQLKu-MQDqqFcU1w&utm_content=161913488&utm_source=hs_email
https://www.arnhem.nl/Ondernemers/ondernemen_in_arnhem/Inclusief_ondernemen_Hoe_pak_ik_dat_aan
https://www.arnhem.nl/Ondernemers/ondernemen_in_arnhem/Inclusief_ondernemen_Hoe_pak_ik_dat_aan
https://www.arnhem.nl/dsresource?objectid=60718465-b9a5-4b63-a96e-c38c5c9a223f&type=pdf&&


Welke stappen kan een

werkgever precies

zetten voor inclusief

ondernemerschap?

En hoe kunnen het

WerkgeverServicePunt,

Scalabor en RSD De Liemers

daarbij ondersteunen?

Ondernemersvereniging Lindus

schreef een artikel hierover in

hun nieuwste magazine, DUS.

Arbeidsmarktinformatie

vanuit het UWV

De arbeidsmarkt is voortdurend

in beweging. UWV bekijkt deze

ontwikkelingen en brengt de

gevolgen voor de arbeidsmarkt

in beeld. UWV publiceert

maandelijks de veranderingen

in de WW-cijfers. Via factsheets

brengt UWV de belangrijkste

arbeidsmarktontwikkelingen

van sectoren in kaart.

Interessante links

Het Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid

Kennisplatform over inclusief werkgeverschap

Kennispunt gelijke kansen, diversiteit en inclusie

Social media

Sinds kort is het Samen voor een baan netwerk ook te vinden op social media,

te weten LinkedIn en Twitter. Volg jij ons al?

Heb je nieuws of wil je een event melden dat in relatie staat tot ons inclusief

werkgeversnetwerk?

https://samenvooreenbaannetwerk.nl/welke-stappen-kan-een-werkgever-precies-zetten-voor-inclusief-werkgeverschap/
https://www.wsp-mg.nl/home+wsp/default.aspx
https://www.scalabor.nl/
https://www.rsddeliemers.nl/
https://www.lindus.nl/
https://samenvooreenbaannetwerk.nl/wp-content/uploads/2021/10/1018.8092-DUS-66-p242527.pdf
https://www.uwv.nl/overuwv/pers/dossiers/arbeidsmarktinformatie/index.aspx
https://www.inclusiefwerkt.nl/beleidsmaker-beslisser/
https://www.awvn.nl/inclusief-werkgeven/
https://gelijkekansenmbo.nl/
https://www.linkedin.com/company/samen-voor-een-baan-netwerk/?viewAsMember=true
https://twitter.com/svebnetwerk


Driepoortenweg 35

6827 BP Arnhem

www.samenvooreenbaannetwerk.nl

Je ontvangt deze e-mail omdat je je hebt

aangemeld op onze website of iets bij ons

hebt besteld.

Uitschrijven

Neem contact met ons op

Het Samen voor een Baan netwerk is een initiatief van:

Samen voor een Baan netwerk

https://www.inclusiefmiddengelderland.nl/
https://www.wsp-mg.nl/home+wsp/default.aspx
https://www.uwv.nl/particulieren/index.aspx
https://www.scalabor.nl/
https://www.linkedin.com/company/samen-voor-een-baan-netwerk/?viewAsMember=true
https://twitter.com/svebnetwerk
https://wsp-mg.nl/samenvooreenbaan/default.aspx
http://app.mailerlite.com/subscription/test_unsubscribe/44260916/3375658
mailto:info@samenvooreenbaannetwerk.nl

