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Uitnodiging

Slotevent Maand van de 1000
voorbeelden

Dit wil je niet missen als maatschappelijk betrokken werkgever!
Wees erbij dinsdag 30 november als we de Maand van de 1000 Voorbeelden
groots afsluiten. 

Met special guest Toine Klerks, voormalig teammanager van het NL
rolstoelbasketbalteam. Hij neemt je mee in zijn boeiende én inspirerende
verhaal vol confronterende anekdotes, mét de nodige humor en zelfspot. Hij
vertelt hoe je om kunt gaan met veranderingen waarop je geen invloed hebt.
Ook laat hij zien hoe creatief denken je helpt binnen de continue veranderende
samenleving. Hij vertelt hoe hij van paralympiërs heeft geleerd wat er nodig is
om van je droom je werkelijkheid te maken. 

Awarduitreiking Inclusief Ondernemer van het jaar
Ben je nieuwsgierig wie dat is geworden? Zorg dat je erbij bent.

Lancering derde editie Inclusief Magazine
Mooie praktijk voorbeelden en verhalen van medewerkers en werkgevers. Het
gaat over werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in de
regio. Dit en meer is te lezen in het inmiddels derde nieuwe Inclusief magazine
dat wordt gepresenteerd op deze avond. 

Veel sectoren hebben moeite met het vervullen van vacatures
Jörgen Zegel, arbeidsmarktadviseur bij UWV vertelt over de arbeidsmarkt van nu
en de toekomst. Met het nieuwe dashboard 'skills en beroepen' is inzichtelijk
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10% van het leven wordt bepaald door wat je
overkomt, 90% door wat je er mee doet. Als je de
ruimte krijgt van een werkgever om die volle 90%
te benutten dan stijgt ieders
eigenwaarde, versnelt de ontwikkeling en
verbetert het de zelfstandigheid. 

Toine Klerks, directeur en oprichting Stichting
Basketball Experience NL 

gemaakt welke vaardigheden je nodig hebt voor een bepaald beroep. Zo
brengen wij de arbeidsmarkt dichterbij. 

Wanneer
Dinsdag 30 november 2021

Waar
Sportcentrum Papendal

Papendallaan 9 te Arnhem

Hoe laat
16:00 - 18:00 uur

Inloop vanaf 15:30 uur

Meld je aan!

Over de maand van de 1000
voorbeelden

De hele maand november staat landelijk in het teken van de Banenafspraak:
100.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking in 2026. Overal in
het land worden door arbeidsontwikkelbedrijven, WSP’s, gemeenten, regionale
werkgeversverenigingen, bedrijfskringen, individuele werkgevers events
georganiseerd gericht op deze Banenafspraak. Tijdens deze maand geven we
werkgevers de aandacht en een podium als stimulans om juist in de huidige
krappe arbeidsmarkt kansen te bieden aan mensen met een arbeidsbeperking.
Dat doen we met diverse activiteiten met als terugkerend thema; denken in
mogelijkheden; Fusion. Iedere week organiseren we een bijeenkomst of
kennislunch.

Kijk voor de actuele activiteitenagenda op onze website.
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Samen voor een Baan netwerk

Driepoortenweg 35
6827 BP Arnhem
info@samenvooreenbaannetwerk.nl

Je ontvangt deze e-mail omdat je je hebt
aangemeld op onze website of iets bij ons

hebt besteld.

Uitschrijven
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