PROGRAMMA

De Week van de
1000 Voorbeelden
Webinars, filmpjes, podcasts en een tijdschrift, tussen 26 en
30 oktober 2020 - tijdens de Week van de 1000 Voorbeelden zetten we digitaal de spotlight op de inclusieve arbeidsmarkt.
We laten werkgevers aan het woord, die er ook in deze periode
niet voor terugschrikken hun inclusieve ambities uit te spreken.
Dat doen we samen met WSP’s, regionale organisaties en andere partners. In de Week van de 1000
Voorbeelden worden overal 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. Vanaf nu is aanmelden mogelijk!

26 MA
10.30-11.30 uur

AANMELDEN

AFTRAP
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 in tijden van corona. We gaan in gesprek
met staatssecretaris Bas van ‘t Wout en inclusieve
werkgevers, die genomineerd zijn voor de Flevopenning.
Bas van ‘t Wout, staatssecretaris SZW
(copyright Rijksoverheid/Arenda Oomen)

27 DI
Vanaf 14.00 uur

KLIK
DAN HIER

‘Open de deuren voor inclusie’
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
cadeaueditie van de gids Inclusief werkgeven doe je zo!
Als je wil weten hoe de brochure gepresenteerd
wordt of de brochure ontvangen?

Knokkers
28 WO Inclusieve
Tijdens de laatste aflevering van de podcastserie ‘Open de deuren voor

Vanaf 14.00 uur

KLIK
DAN HIER

29 DO
10.30-12.00 uur

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?

Webinar Markt Overheid
en Banenafspraak
Met onze partners van ‘Samenwerking Rijk Noord’ (SRN)
organiseren we een digitale bijeenkomst 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 (operationsmanager 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

30 VR
Vanaf 14.00 uur

KLIK
DAN HIER

Aart van der Gaag

Week van de 1000 Voorbeelden-tijdschrift
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?

Gebruik tijdens activiteiten in de Week van de 1000 Voorbeelden de hashtag:

#1000voorbeelden

www.opnaarde100000.nl

www.opnaarde25000.nl

