Update 99vanUtrecht Maart 2017
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Terugblik kick-off • Themagroepen • Meet & Greets Onbeperkt aan de Slag • Onderzoek
sociale MKB Ondernemingen • Woerden inclusief • Kennismaking met partners • Save the
date: voorjaarsevent

Kick-off 99vanUtrecht
Aan het eind van 2016 is het jaar afgesloten met
een inclusief werkgeversnetwerk in de
arbeidsmarktregio Midden-Utrecht; de
99vanUtrecht. Met een drukbezochte kickoffbijeenkomst werd op 16 december het
startschot gegeven voor de 99vanUtrecht. Er
kwamen meer dan 100 deelnemers af op het
event bij de Rabobank, waar inclusieve werkgevers èn mensen met een arbeidsbeperking
centraal stonden. . - Lees meer -

Themagroepen
Om uw ambities in 2017 te realiseren heeft de
99vanUtrecht sinds de kick-off een 6-tal
themagroepen gevormd waaraan u kunt
deelnemen. De themagroepen zijn kennisdeling
(kartrekker UMC), Wet- en regelgeving
(Berenschot), Profilering (Event Support
Holland), Duurzaam werk (U-stal), Onderwijs &
Arbeidsmarkt (ISS en The Colour Kitchen) en Stakeholders (Autisme netwerk Provincie
Utrecht). U kunt zich als werkgever bij deze themagroepen aansluiten. - Lees meer -

Meet & Greets Onbeperkt aan de Slag
Onbeperkt aan de Slag is hét landelijk digitaal platform om de
arbeidsmarkt voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking
toegankelijk en transparant te maken, waar diverse partners
van De Normaalste Zaak bij zijn aangesloten. Met meer dan 500
werkzoekenden en honderden matches is een mijlpaal
gepasseerd! In Utrecht is Onbeperkt aan de Slag ook actief en
wordt u als partner van de 99vanUtrecht door hen geïnformeerd. Maak kennis met
Onbeperkt aan de Slag en lees de ervaringen van partner Berenschot. - Lees meer -

Onderzoek sociale MKB
Ondernemingen
Het Lectoraat Coöperatief Ondernemerschap
van Hogeschool Utrecht gaat, samen met diverse
partners, onderzoeken hoe sociale MKBondernemingen verder kunnen groeien. De
verdere groei van deze ondernemingen blijkt in
de praktijk lastig te realiseren. Het project gaat vanaf maart 2017 twee jaar lang met elf
ondernemers aan de slag, waaronder partners U-Stal en Specialisterren. - Lees meer -

Woerden inclusief
Woerden werkt aan een inclusieve samenleving,
waarin iedereen kan meedoen. Binnen het
initiatief Woerden Inclusief worden drempels in
kaart gebracht en aan creatieve wegen gewerkt.

Inwoners, bedrijven, scholen, clubs &
verenigingen, buurtinitiatieven,
maatschappelijke organisaties en gemeente trekken samen op om dit mogelijk te maken.
Partner Event Support Holland organiseerde op 13 maart een bijeenkomst rondom het
thema arbeidsmarkt en had 22 maart de wethouder op de koffie. Met succes! –lees meer -

Kennismaking met partners
Het netwerk telt nu 45 leden. Leer de
partners kennen op onze website: ze vertellen
wie ze zijn en waarom ze bij de 99vanUtrecht
zijn aangesloten. Bekijk enkele voorbeelden:

UMC Utrecht
Hester Dijkstra-Te Riet, coördinator en intern aanjager Participatiewet: "Het is
belangrijk dat er duurzame functies worden gecreëerd. Het is geweldig om te zien hoe blij
mensen zijn dat ze weer werken. Als werkgever kunnen we echt zorgen voor positieve
veranderingen in het leven van heel veel mensen. Dat is cruciaal.” - Lees meer ROC Midden Nederland
ROC Midden Nederland werkte als nieuwe partner mee met de campagne 'De dag van de
1000 voorbeelden', waar het 100.000 banen team 1.000 ondernemers die de
Banenafspraak omarmen in het zonnetje zette. - bekijk hun video Albron
"Er zijn altijd meerdere manieren om je doelen te bereiken en we willen alle beschikbare
wegen bewandelen. Zo denken we ook pro-actief mee met opdrachtgevers als het gaat om
de invulling van SROI. Onze PSO-certificering helpt daarbij.” - Lees meer -

Save the date: voorjaarsevent
Namens de kerngroepleden van de 99vanUtrecht nodigen wij u graag op 18 mei van 15.0018.00 uur van harte uit bij ISS op het voorjaarsevent, waarbij we (nieuwe) partners graag
inspireren en informeren rondom de thema’s en pilots die door diverse werkgevers worden
opgepakt! - Lees meer -

Je ontvangt deze update omdat je organisatie betrokken is bij
de 99vanUtrecht van De Normaalste Zaak.

