
Nieuwsbrief  
DNZ on Tour and on a roll!

Regio Zwolle zet arbeidsmarkt in
beweging

Vorig week was het eindelijk zover: de start van
DNZ on Tour. We zoeken in alle windstreken
de samenwerking op met inclusiepartners bij
gemeenten, UWV en WSP’s. We brengen hen
en werkgevers bij elkaar om er samen voor te

zorgen dat meer werkzoekenden duurzaam aan de slag kunnen. Onze eerste stop was in
regio Zwolle; in Kampen om precies te zijn. Veel deelnemers kwamen met opgestroopte
mouwen binnen lopen; het eerste signaal van een memorabele middag. - Lees meer -

DNZ on Tour and on a roll!

De Normaalste Zaak is on Tour in Nederland.
Deze herfst brengen we op vijf plekken in het
land inclusieve werkgevers en
arbeidsmarktregio’s bij elkaar. Om inspiratie
op te doen en vooral om samen duurzame
banen te creëren. Daarnaast blijven we

intensief mee werken aan het Breed offensief. Want: inclusief werkgeven moet veel
eenvoudiger worden. - Lees de blog van Bert van Boggelen -

Nu online: handreiking Partnership
en inkoopkracht

Het afgelopen jaar hebben we er meerdere
keren over bericht: de 15 proeftuinen
waarbinnen overheidsopdrachtgevers en hun
leveranciers onderzochten of zij gezamenlijk
meer banen kunnen realiseren. Dankzij de

hands-on-mentaliteit van de deelnemers leerden we gaandeweg steeds meer over wanneer
een partnership écht werkt. We ontwikkelden daarom het 9-stappenplan ‘Partnership en

https://www.denormaalstezaak.nl/dnz-on-tour-van-start-in-kampen/
https://www.denormaalstezaak.nl/dnz-on-tour-and-on-a-roll/


inkoopkracht’ en hopen nog veel meer werkgevers te inspireren om door een nieuwe bril
naar SROI te kijken.  - Lees meer -

Onze reactie op rapport SCP

Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP)
publiceerde gisteren het rapport ‘Arbeidsmarkt
in kaart: werkgevers – editie 2’. Uit de
publicatie blijkt dat twee derde van de
werkgevers zich er verantwoordelijk voor voelt
om mensen met een arbeidsbeperking in dienst

te nemen. 11% wil dit de komende jaren ook daadwerkelijk gaan doen. Om het beschikbare
potentieel echt ten volle te benutten, pleiten wij voor een permanente en stevige
campagne. - Lees meer -

Nieuwe partners

Voor steeds meer ondernemingen wordt inclusief werkgeven de normaalste zaak. Geen
wonder dat ons netwerk blijft groeien en steeds meer bedrijven zich aansluiten: meer dan
600 partners zijn altijd bereid hun – goede en minder goede – ervaringen te delen en
elkaar te inspireren.  
 
In de afgelopen maand hebben we als nieuwe partners mogen verwelkomen: 

Amigo Plant -Gemeente Kampen - Zonnegilde B.V. - RIBW Groep Overijssel - Philadelphia
- Stichting de Kern - PGVZ - De Nieuwe Zorg Thuis - IND - Nationale Talentenbank 

Agenda
• 28 okt: DNZ on Tour | Utrecht
• 31 okt: DNZ on Tour | Arnhem en Nijmegen
• 12 nov: Baanbrekend Drechtsteden: bijeenkomst inclusief werkgeven
• 18 nov: DNZ on Tour | Amsterdam e.o.
• 19 nov: Kennisdeling over onderzoek naar inclusie
• 27 nov: DNZ on Tour | Tilburg e.o.

Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat jouw organisatie betrokken is bij 
De Normaalste Zaak.
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