
 

Werkgeversservicepunt Regio Zwolle is het samenwerkingsverband van UWV en de gemeenten Dalfsen, Elburg, Hardenberg, Hattem, 

Kampen, Nunspeet, Meppel, Oldebroek, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Westerveld, Zwartewaterland en Zwolle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onbeperkt aan de Slag is er voor iedereen die 

openstaat voor een inclusieve arbeidsmarkt. 

Voor werkzoekenden die graag aan het werk 

willen, maar door een arbeidsbeperking wel 

wat hulp kan gebruiken. En voor werkgevers 

die ook hén een kans willen geven.  

 

Kom kennismaken, ga in gesprek  

Werkgeversservicepunt Regio Zwolle en Onbeperkt 

aan de Slag hebben de handen weer ineengeslagen 

om de Meet&GreetXXL te organiseren: dé bijeen-

komst waar u op een laagdrempelige en informele 

manier met gemotiveerde werkzoekenden in gesprek 

kunt gaan. Mannen en vrouwen die door hun arbeids-

beperking moeilijk een passende baan kunnen vin-

den. Wissel van gedachten over hun talenten en pas-

sies en waarom ze graag met ú willen praten; dat 

hebben ze namelijk bij hun aanmelding aangegeven. 

We nodigen u graag uit; u bent vanaf 11.45 uur van 

harte welkom. 

 

12.00 uur | Inspiratielunch  

Voorafgaand aan de Meet&GreetXXL is er een werk-

geverslunch met inspirerende sprekers die mooie 

voorbeelden zullen geven over de waarde van werken 

met mensen met een arbeidsbeperking. Bij uw aan-

melding kunt u aangeven of u bij deze lunch aanwe-

zig wilt zijn. 

 

13.00 uur | ‘Snuffeluur’ voor leerlingen PrO-VSO  

Na de lunch komen leerlingen vanuit PrO-VSO een 

uurtje ‘snuffelen’. Maak kennis en praat vrijblijvend 

met hen over mogelijkheden om als stagiair of 

nieuwe medewerker aan de slag te gaan. 

14.00 | Meet&GreetXXL 

En dan is het tijd voor dé ontmoetingen. U kunt ken-

nismaken, gesprekken voeren, afspraken maken en 

misschien wel uw nieuwe medewerker ontmoeten.  

De bijeenkomst wordt rond 16.30 uur afgesloten met 

een borrel. 

 

Webinars voor werkgevers 
Berenschot, partner van Onbeperkt aan de Slag, biedt 

al jaren werk aan mensen met een arbeidsbeperking. 

Wat heeft hen ertoe gebracht om deze stap te ma-

ken? Hoe ziet het werving- en selectieproces eruit? 

Wat zijn de do’s en de don’ts bij inwerken?’ Het be-

drijf deelt graag zijn ervaringen tijdens een webinar 

op donderdag 9 maart, van 14.00 tot 15:00 uur. 

Laat u inspireren en stel uw vragen. Bij uw aanmel-

ding kunt u aangeven of u het webinar wilt bijwonen.  

 

Komt u ook?  

Aanmelden voor de Meet&GreetXXL (evt. inclusief 

werkgeverslunch en webinar) kan tot uiterlijk  

9 maart via de aanmeldknop hieronder. U kunt dan 

kort omschrijven waarnaar u op zoek bent. Na uw 

aanmelding krijgt u meer informatie. 

 

 

 

 

Vragen? 

Met vragen kunt u terecht bij Mark de Groot, e-mail 

mark@onbeperktaandeslag.nl, telefoon 0657344783. 

 

We hopen u 16 maart te kunnen begroeten. 

UITNODIGING 
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