
Update 99vanHaaglanden mei 2016

Hierbij ontvangt u de eerste nieuws-update over de meest recente ontwikkelingen op het
gebied van inclusief werkgeverschap en informatie over toekomstige bijeenkomsten
georganiseerd in de regio Haaglanden.

 

In deze update:

99vanHaaglanden • 19 mei: Interactieve kennissessie over draagvlak • 25-28 mei:
Workshop 'De 'Soul'icitant' op de Supportbeurs • 8 juni: Meet & Greet special voor HBO
stageplaatsen • Deelnemers 99vanHaaglanden • Uitgelicht: Hovenier Van der Heijden 

99vanHaaglanden

De 99vanHaaglanden is hèt werkgeversnetwerk van (straks) 99 bedrijven (MKB- en groot)
in de regio Haaglanden die gezamenlijk bouwen aan een inclusieve arbeidsmarkt, waarin
het talent van iedereen die kan én wil werken welkom is. Daarmee geven de bedrijven
invulling aan de Participatiewet, het Sociaal akkoord, hun eigen MVO-doelen en aan
eigentijds goed werkgeverschap. Dit netwerk kenmerkt zich door bedrijven die
verantwoordelijkheid nemen, kennis delen en resultaten laten zien op inclusief
werkgeverschap. 
 
De 99vanHaaglanden is een initiatief van De Normaalste Zaak en wordt ondersteund door
het Werkgeversservicepunt Den Haag, VNO-NCW en MKB Den Haag. Het netwerk maakt
onderdeel uit van het Ambassadeursnetwerk Haaglanden. 



 
Wat doet de 99vanHaaglanden?

• Laten zien dat werken met werknemers met een arbeidsbeperking rendeert en inspireert
en ondertussen de belemmeringen en praktische hindernissen helpen oplossen
• Kennis en ervaring delen, elkaar en andere werkgevers aanmoedigen tijdens
netwerkbijeenkomsten en workshops
• Meet & Greets van Onbeperkt aan de Slag. Het talentenplatform waar werkgevers en
werkzoekenden met een beperking elkaar vinden. 
 
De 99vanHaaglanden is meer dan alleen een netwerk. De uitgesproken ambitie voor de
inclusieve arbeidsmarkt biedt ook kansen om samen te werken op het gebied van
kennisdeling (over begeleiding, loonwaarde, draagvlak, etc.), zoeken en vinden van
kandidaten en het verbeteren van de samenwerking met de overheid.

In deze update vertellen we u meer over de activiteiten van de 99vanHaaglanden.

19 mei: Kennissessie inclusief
werkgeverschap over draagvlak

De '99vanHaaglanden' organiseert op donderdag 19 mei
in Den Haag een interactieve kennissessie over het
inclusief werkgeverschap. Het thema is: creëren van
draagvlak. Werkgevers in Den Haag zijn gemotiveerd om

mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Toch blijkt het in de
praktijk niet altijd even eenvoudig om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te
nemen of te behouden. - Lees meer -

25 tot 28 mei: Workshop 'De
'Soul'icitant', Meet & Greets en debat
Onbeperkt aan de Slag op de
Supportbeurs

Van woensdag 25 t/m zaterdag 28 mei 2016 zal de
Supportbeurs plaatsvinden in de Jaarbeurs te Utrecht.
Daar zal Onbeperkt aan de Slag - partner van de 99van netwerken - deelnemen met een
volledig programma. U bent alle dagen van harte welkom. De 99van netwerken nodigen u
graag gezamenlijk uit voor een ontmoeting op vrijdag 27 mei, de dag waarop ook de
workshop ‘De ‘Soul’icitant’, een Meet & Greet en tevens het Onbeperkt aan de Slag debat
plaats vindt. - Lees meer - 

8 juni: Meet & Greet Special voor HBO

https://www.denormaalstezaak.nl/19-mei-kennissessie-inclusief-werkgeverschap-99vanhaaglanden/
https://www.denormaalstezaak.nl/19-mei-kennissessie-inclusief-werkgeverschap-99vanhaaglanden/
https://www.denormaalstezaak.nl/19-mei-kennissessie-inclusief-werkgeverschap-99vanhaaglanden/
https://www.denormaalstezaak.nl/27-mei-workshop-soulicitant-op-supportbeurs-utrecht/
https://www.denormaalstezaak.nl/27-mei-workshop-soulicitant-op-supportbeurs-utrecht/
https://www.denormaalstezaak.nl/8-juni-meet-greet-special-hbo-studenten-stageplaats-zoeken/
https://www.denormaalstezaak.nl/8-juni-meet-greet-special-hbo-studenten-stageplaats-zoeken/


stageplaatsen

Op 8 juni organiseert Onbeperkt aan de Slag samen met de
Haagse Hogeschool een speciale Meet & Greet voor 3e en 4e jaars
hbo-studenten die een stageplaats zoeken. Het gaat om

meewerkstages / praktijkopdrachten / afstudeeropdrachten voor 4 dagen per week. Voor
werkgevers met beperkte ervaring met medewerkers met een arbeidsbeperking is dit een
uitgelezen kans om met de doelgroep kennis te maken. - Lees meer - 

Deelnemende werkgevers
99vanHaaglanden

Voor steeds meer ondernemers en
werkgevers in de regio Haaglanden
wordt inclusief ondernemen de
normaalste zaak. Sinds de start van
de 99vanHaaglanden hebben de
volgende werkgevers zich
aangesloten bij de
99vanHaaglanden: 

Aegon - AWVN - Blomsma print &
design - Centric - Copiatek - CSU - Deerns - EY - Gemeente Den Haag - GreenFox
- Hovenier van der Heijden - HydraGroup - ING - KPN - Nationale Nederlanden - NWO
- Post NL - Provincie Zuid Holland - Rabobank regio Den Haag - Rabobank Zuid-Holland
Zuid - Shell - Spinoza Scholengroep - Stabij - TNO - Van Dorp Installaties 

Staat uw organisatie hier nog niet tussen en wilt u ook meedoen met de 99vanHaaglanden?
Neem contact met ons op.

Uitgelicht: Hovenier van der
Heijden

Familiebedrijf Hovenier van der Heijden bestaat
al een slordige veertig jaar en is met zijn circa 30
medewerkers vooral actief voor (semi-)overheden

in de regio Delft. In samenwerking met de gemeente Pijnacker creëert het bedrijf ieder jaar
een speciale opdracht voor mensen uit de doelgroep. Daarnaast heeft het hoveniersbedrijf 3
mensen met een arbeidsbeperking in dienst. - Lees meer - 

U ontvangt deze update omdat uw organisatie betrokken is bij

de 99vanHaaglanden van De Normaalste Zaak.
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