Update 99vanGroot-Amsterdam september 2016
Beste partners van de '99vanGroot-Amsterdam'. Via deze weg informeren we u over de
geplande bijeenkomsten en ontwikkelingen van de '99vanGroot-Amsterdam'.
Volg ons ook op Twitter!

In deze update:
Netwerkupdate • Adviesgesprek Participatiewet WSP • Lunchbijeenkomst met de
doelgroep • Solliciteren met de doelgroep • Groot(s) Amsterdam: Onbeperkt aan het werk
en Mijlpaalevent • Kennismaking met partners • Agenda

Agenda '99vanGroot-Amsterdam'
Blijf op de hoogte van onze bijeenkomsten voor de '99vanGroot-Amsterdam'
8 sept: Meet & Greet Onbeperkt aan de Slag bij DAS
20 sept: Introductiebijeenkomst (nieuwe) partners '99vanGroot-Amsterdam'
27 sept: Interactieve kennissessie 99vanGroot-Amsterdam ism Aon en Boontje Advocaten
6 okt: Meet & Greet Onbeperkt aan de Slag

Netwerkupdate
Pilot netwerkestaffete ‘99van’
De 99van-netwerkestafette: in een klein team
uit uw 99van-regio intensief samenwerken. Dat
leidt niet alleen tot grotere onderlinge

betrokkenheid en meer onderling contact. Het
levert ook gezamenlijke denkkracht op om
uitdagingen, waar de teamleden rond inclusief
ondernemen tegenaan lopen, het hoofd te
bieden. Voor Amsterdam staat Obbe Willebrands, Projectleider Arbeidsbeperkten aan het
werk, in de startblokken. - Lees meer -

Adviesgesprek Participatiewet WSP
Het WSP Groot Amsterdam neemt eind
augustus/begin september contact op met een aantal
werkgevers om de arbeidsanalyse en quickscan
onder de aandacht te brengen. Nog niet alle
werkgevers zijn ervan op de hoogte dat u deze
(kosteloos) aan kunt vragen.. Met een arbeidsanalyse
of quickscan ontdekt u welke taken u kunt laten doen door werkzoekenden met een
arbeidsbeperking. Op deze manier kunt u invulling geven aan de Participatiewet. - Lees
meer -

95 leden: maak kennis met de partners op de website
Het netwerk telt nu 95 leden. Leer de partners kennen op onze website: ze vertellen wie ze
zijn en waarom ze bij de '99vanGroot-Amsterdam' zijn aangesloten. Bekijk enkele
voorbeelden:

Tornado: We zitten er bovenop
Detacherings- en uitzendbureau Tornado is gespecialiseerd in het naar werk begeleiden van
mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Het bedrijf van Menno en Mihaly
Schroth doet dit al 20 jaar. “Het is onze passie om regulier werk te vinden voor deze
doelgroep.“ - Lees meer -

Sparc Kitchen: Een beetje sociaal contact doet al wonderen
Het Amsterdamse Sparc Kitchen maakt componenten voor de horeca. Anders gezegd, het
bereidt een aantal gerechten die vervolgens geserveerd worden door hotels, restaurants en
cateringbedrijven. - Lees meer Lees meer 'kennismakingsberichten van de partners'.

De 99 vóór de zomer
Lunchbijeenkomst met de doelgroep

Op 13 mei organiseerde de ’99vanGroot-Amsterdam’
samen met Gemeente Amsterdam een
lunchbijeenkomst met werkgevers uit de kerngroep
van de ’99vanGroot-Amsterdam’ en enkele
medewerkers met een beperking werkzaam bij deze
organisaties. Het thema was: ‘niet alleen maar praten over, maar ook met de doelgroep’. Lees meer -

Solliciteren met de doelgroep
Op 7 juli organiseerde de ’99vanGrootAmsterdam’ samen met Festival 5D bij het
GVB een kennissessie over ‘solliciteren met
de doelgroep’. Aansluitend gingen de
aanwezige werkgevers met arbeidsbeperkte
werkzoekenden in gesprek tijdens de Meet & Greet van Onbeperkt aan de Slag. - Lees meer
-

Groot(s) Amsterdam, onbeperkt aan
het werk en Mijlpaalevent
Het WSP Groot Amsterdam, de ’99vanGrootAmsterdam’ en ‘Onbeperkt aan de slag’
organiseerden op 13 juni een dag die helemaal in het
teken stond van de uitvoering van het Sociaal
akkoord. De finale? Het tekenen van 99
arbeidscontracten door werkgevers en mensen met
een beperking. Ook vond op deze dag het mijlpaalevent plaats. - Lees meer -

U ontvangt deze update omdat uw organisatie betrokken is bij
de 99vanGroot-Amsterdam van De Normaalste Zaak.

