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Nieuwsbrief Samen voor een Baan
netwerk
Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van het Samen voor een Baan Netwerk. Met
deze nieuwsbrief willen we je als werkgever inspireren, stimuleren en voorzien
van kennis. Om het creëren van banen voor inclusieve medewerkers
makkelijker, leuker en effectiever te maken.
Deze maand komen de volgende onderwerpen aan bod:
Plaquette
Activiteitenkalender
Kennislunch 29 september

Wist je dat...
Er al 200 ambassadeurs van inclusie in ons netwerk
zijn en die daarvoor een plaquette hebben
ontvangen?
Ben je ook een inclusief ondernemer? Meld je aan
als ambassadeur!
Ben jij daar ook trots op? Post een foto van jouw
nieuwe aanwinst op social media met
#samenvooreenbaannetwerk
#inclusiefondernemen

Activiteitenkalender
Kennislunch 29 september

12:00-13:00 uur in de Rijnzaal van gebouw Rijnpoort, Groningensingel 1 te Arnhem.
Meer informatie lees je verderop in deze nieuwsbrief.
Diversity day 5 oktober
Op Diversity Day staat er ook een kennislunch op het programma, van 12:00 tot
13:00 uur, welke in het teken staat van deze dag.
Aanmelden kan alvast via info@samenvooreenbaannetwerk.nl ovv kennislunch
Diversity Day. Er is beperkt plek beschikbaar, dus wees er snel bij.
Maand van de 1000 voorbeelden
Dertig dagen lang, vanaf maandag 1 november 2021, vieren we de Maand van
1000 Voorbeelden. Overal in het land organiseren WSP’s, gemeenten, regionale
werkgeversverenigingen, bedrijfskringen, individuele werkgevers evenementen
rond de banenafspraak. En ook wij willen dit met jullie vieren.
Meer over de maand van de 1000 voorbeelden én de kennislunch op Diversity
Day lees je in de volgende nieuwsbrief.

Kennislunch Inclusief organiseren
van werk – Hoe dan?
Op 29 september 2021 organiseren wij van 12.00 tot 13.00 uur weer een
kennislunch, in de Rijnzaal van het Rijnpoort gebouw aan de Groningensingel
1 te Arnhem. Parkeren kan bij het gebouw, je ontvangt een uitrijkaart.
Barbara Visscher en Yannick van Kessel, van het UWV, nemen je mee in de

wereld van het inclusief organiseren van werk. Veel werkgevers staan hier voor
open, maar weten niet waar te beginnen.
Wil je het werk binnen jouw organisatie ook meer inclusief organiseren en vraag
je je af of deze bijeenkomst interessant voor je is? Kruis dan aan wat op jou(w
bedrijf) van toepassing is:
O Ja O Nee Heb je structureel een tekort aan personeel?
O Ja O Nee Heeft jouw personeel last van een verhoogde werkdruk?
O Ja O Nee Neemt het ziekteverzuim en/of personeelsverloop in jouw bedrijf
onbedoeld toe en/of is deze onbedoeld hoog?
O Ja O Nee Kom je moeilijk aan nieuwe medewerkers?
O Ja O Nee Moet je jouw werk uitbesteden of invullen met dure
uitzendkrachten?
O Ja O Nee Zijn er werkzaamheden waarmee je structureel achterloopt op
schema?
O Ja O Nee Lijden jouw bedrijfsresultaten of bedrijfsgroei onder eventuele
personeelsproblemen?
O Ja O Nee Zou je mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, die
onbedoeld langs de zijlijn staan, ook een kans willen geven in jouw bedrijf?
O Ja O Nee Heb je moeite met het vinden van een oplossing voor
bovengenoemde uitdaging(en)?
Heb je op één of meerdere vragen JA geantwoord? Dan mag je deze
bijeenkomst zeker niet missen. Meld je aan door een e-mail te sturen aan
inf o@samenvooreenbaannetwerk.nl ovv aanmelding kennislunch 29-9. Let
op; er is beperkt plek, dus wacht niet te lang met je aanmelding.
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