
 

 

 

Save the date 

Wat: 

Netwerkbijeenkomst ‘Samenwerken aan werk’ 

Wanneer: 

19 september 2017 van 17.30-19.30 uur 

Waar:  

Regiokantoor, Burgemeester de Bordesstraat 80, Bussum 

‘Samenwerken aan werk’ 

Gemeenten, onderwijsinstellingen, ondernemers en maatschappelijke organisaties werken 

samen aan de inclusieve arbeidsmarkt in de Gooi en Vechtstreek. Een arbeidsmarkt waarin 

iedereen mee kan doen ongeacht leeftijd, achtergrond en eventuele fysieke en psychische 

beperkingen. In samenwerking met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 

organiseert de Regio Gooi en Vechtstreek de netwerkbijeenkomst ‘Samenwerken aan Werk’. 

Tijdens deze bijeenkomst gaan we graag met u in gesprek over het realiseren van de inclusieve 

arbeidsmarkt in onze regio 

 

De inclusieve arbeidsmarkt 

Werk is een basisbehoefte. Werk geeft het leven meerwaarde en betekenis. Je eigen loonstrookje aan 

het einde van de maand. Tegen je vrienden kunnen zeggen: ik heb een fijne baan. Dat vergroot je 

eigenwaarde. Eigenlijk zou dit- het hebben van werk-vanzelfsprekend moeten zijn. Dat is het voor 

mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt helaas niet altijd. Zij hebben een steuntje in de rug 

nodig.  

  

In onze regio zetten veel werkgevers zich in voor het realiseren van een meer inclusieve arbeidsmarkt. 

Dit is een arbeidsmarkt waarin ook mensen met een arbeidsbeperking (en/of kwetsbare positie op de 

arbeidsmarkt) hun talenten en capaciteiten naar vermogen kunnen inzetten. Onze regio kent veel 

goede voorbeelden van werkgevers die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen bieden. 

We zien dit aantal steeds meer stijgen en dat is goed nieuws! 

  

Werk aan de winkel 

Maar er is nog werk aan de winkel! Werkgevers hebben landelijk de gezamenlijke doelstelling 

afgesproken om in de periode tot en met 2025, 125.000 banen te realiseren voor mensen met 

arbeidsbeperkingen. Voor de regio Gooi en Vechtstreek gaat het om in totaal 1461 banen tot en met 

2025. Werkgevers willen graag invulling geven aan deze ambitie, maar de uitwerking roept vragen op: 

Wat zijn de consequenties voor mijn bedrijf? Wie wordt er precies bedoeld met de aanduiding 

‘mensen met een arbeidsbeperking’? Telt tijdelijk werk mee en hoe zorg ik voor een geschikte 

werkplek?  

  

Wat heeft u nodig?  

Graag gaan wij over onder andere deze thema’s met u in gesprek. Hoe ziet de inclusieve arbeidsmarkt 

er in uw ogen uit? Wat is er nodig om de arbeidsmarkt meer inclusief te krijgen? Wat gaat er goed? 

Wat moet beter? Waar liggen de kansen en dilemma’s? Welke acties en maatregelen zijn er nodig? 

  



Werkgeversdienstverlening 

Gemeenten helpen u graag bij het beantwoorden van uw vragen over personeel, vacatures, subsidies 

en/of aantrekkelijke regelingen. Deze dienstverlening heet ‘Werkgeversdienstverlening’ en wordt 

uitgevoerd door het gezamenlijk Werkgeversservicepunt van gemeenten en UWV. Gemeenten streven 

ernaar met hun werkgeversdienstverlening maximaal aan te laten sluiten bij uw vragen en behoeften. 

Waar moet de werkgeversdienstverlening aan voldoen om u maximaal te ondersteunen? Wat heeft u 

nodig? Waar zit u niet op te wachten? Wat zijn de ingrediënten voor een optimale samenwerking 

tussen gemeenten en werkgevers? 

  

Netwerkbijeenkomst ‘Samenwerken aan werk’ 

Tijdens de netwerkbijeenkomst ‘Samenwerken aan werk’ gaan wij graag met u in gesprek over 

bovengenoemde thema’s. De netwerkbijeenkomst staat in het licht van het opdoen en delen van 

kennis en ervaringen. Inspireer en laat u inspireren! 

  

Ook het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is bij de netwerkbijeenkomst aanwezig. Het 

ministerie wil een extra impuls geven aan een goede werking van de arbeidsmarkt in de regio's en 

werkgeversdienstverlening in het bijzonder. We horen graag wat uw ideeën hierover zijn! 

Save the date! Noteer de netwerkbijeenkomst alvast in uw agenda. Wij zorgen voor een interessant 

programma, netwerkgelegenheid en een broodje met soep. Uiterlijk een week voor de bijeenkomst 

ontvangt u het definitieve programma. 

  

Aanmelden. U kunt zich voor de bijeenkomst aanmelden via: sociaaldomein@regiogv.nl onder 

vermelding van ‘Samenwerken aan werk’. 
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