
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Aan de vrienden van inclusie, 
 

'Op naar de 100.000 banen' & 'Op naar de 25.000 banen' organiseren tussen 26 en 30 

oktober de Week van de 1000 Voorbeelden. Samen met WSP’s, regionale organisaties en 

andere partners, worden in de Week van de 1000 Voorbeelden overal in het land activiteiten 

georganiseerd rond de match tussen inclusieve werkgevers en mensen met een 

arbeidsbeperking. Een overzicht van deze activiteiten vindt u in de agenda op onze site. 

Daarnaast organiseren we dagelijks een activiteit. Natuurlijk bent u van harte uitgenodigd. U 

leest meer over de Week van de 1000 Voorbeelden in deze nieuwsbrief. 

 

 
Het programma: 

Maandag 26 oktober 10.30 tot 11.30 uur (livestream) 

Aftrap van De Week van de 1000 Voorbeelden, in samenwerking met Concern voor Werk in 

Lelystad. De bijeenkomst staat in het teken van inspirerende, inclusieve voorbeelden. We 

gaan in gesprek met staatssecretaris Bas van ’t Wout en inclusieve werkgevers. Aanmelden 

voor dit evenement kan hier 

Dinsdag vanaf 14.00 uur 

Presentatie van de brochure: ‘Open de deuren voor inclusie’. Speciaal voor de gelegenheid 

ontwikkelden het Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid, Instituut Gak en ‘Op 

naar de 100.000 banen’ een cadeau-editie van de gids Inclusief werkgeven doe je zo! Wilt u 

weten hoe de brochure gepresenteerd wordt of de brochure ontvangen, klik dan hier! 

Woensdag vanaf 14.00 uur 

Tijdens de laatste aflevering van de podcastserie ‘Open de deuren voor inclusie’, lanceren we 

de campagne Inclusieve Knokkers. Met Martine Schuijer, directeur Stichting NLOM! en 

projectleider ‘Op naar de 100.000 banen’ & ‘Op naar de 25.000 banen’, bespreken we de 

toekomst van de Banenafspraak. Wilt u de podcast ontvangen, klik dan hier! 

Donderdag 10.30-12.00 uur 

Met onze partners van ‘Samenwerking Rijk Noord’ organiseren we een interactief webinar 

voor overheidsmanagers. In gesprek met managers uit markt en overheid gaan Aart van der 

Gaag, inspirator van de projecten ‘Op naar de 100.000 banen’ & ‘Op naar de 25.000 banen’, 

Sven Romkes (ABN Amro) en Rob Klink (IND) met Tanja de Haan (SRN) op zoek naar het 

geheim achter succesvolle plaatsingen. Aanmelden kan via een mail naar 

samenwerkingrijknoord@rijksoverheid.nl meer informatie via 

redactie25000banen@outlook.com 

https://www.opnaarde100000.nl/wp-content/uploads/2020/10/nieuwsbrief-de-week-van-de-1000-voorbeelden.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1BsFZzem35GYQipHuVwQx8ShS7Zs9q_K1E8yiJo5gyYE/edit
https://docs.google.com/forms/d/1BsFZzem35GYQipHuVwQx8ShS7Zs9q_K1E8yiJo5gyYE/edit
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdB-apq_a26PjdUA1iO82si64ZoMXsVJ7_Yd9hb3WIb_p5muQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdB-apq_a26PjdUA1iO82si64ZoMXsVJ7_Yd9hb3WIb_p5muQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdB-apq_a26PjdUA1iO82si64ZoMXsVJ7_Yd9hb3WIb_p5muQ/viewform
mailto:samenwerkingrijknoord@rijksoverheid.nl
mailto:redactie25000banen@outlook.com


Vrijdag vanaf 14.00 uur 

Het tijdschrift over de ‘Week van de 1000 voorbeelden’ doet niet alleen verslag van de 

activiteiten tijdens de Week van de 1000 Voorbeelden, maar belicht via columns en vele best 

practices ook de vele inclusieve initiatieven die op dit moment worden ontplooid. Wilt u het 

tijdschrift ontvangen, klik dan hier! 

Podcasts 

In de aanloop naar de Week van de 1000 Voorbeelden presenteren we iedere week een 

podcast rond een Banenafspraak-onderwerp. Inmiddels zijn er drie afleveringen gepost. De 

eerste had als onderwerp jobcoaching en draagvlak. In de tweede gingen we in gesprek over 

online werving. Deze week bespreken we de voordelen van detachering met Marco de 

Weger, de auteur van het deze zomer verschenen rapport 'Detacheren werkt'. 

 

Namens het team 'Op naar de 125.000 banen', 

Kees Jan van Kesteren 

   

  

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdB-apq_a26PjdUA1iO82si64ZoMXsVJ7_Yd9hb3WIb_p5muQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdB-apq_a26PjdUA1iO82si64ZoMXsVJ7_Yd9hb3WIb_p5muQ/viewform
https://open.spotify.com/show/3PfBzae3il61Q3Ceogd4y7

