
Geachte relatie,

 

Op donderdag 11 juni organiseren UWV en Onbeperkt aan de Slag de eerste digitale Meet&Greet XXL van 

Nederland. Deze wordt speciaal georganiseerd voor werkgevers die openstaan voor mensen met een 

arbeidsbeperking. De dag start met een ontbijt vol inspiratie. In de middag brengen wij werkgevers en talentvolle 

werkzoekenden met een arbeidsbeperking met elkaar in contact. 

Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan het ontbijt waarbij diverse sprekers u inspireren met verhalen en 

ervaringen over de waarde van werken met mensen met een arbeidsbeperking. Het ontbijt krijgt u van ons op de 

plek waar u dat wenst: thuis of op kantoor! Het ontbijt wordt aangeboden door de ABN AMRO bank.

Ontbijt vol inspiratie

Tijdens het ontbijt neemt Tof Thissen (directeur UWV WERKbedrijf) u mee in mogelijkheden in coronatijd. 

Daarnaast gaat Sven Romkes (Project Officer Diversity ABN AMRO bank) in op het belang van diversiteit in tijden 

van corona. Tot slot willen wij met u proosten op de mooie samenwerking tussen UWV en Onbeperkt aan de Slag 

met als doel een samenleving waarin zoveel mogelijk talentvolle werknemers met een arbeidsbeperking aan 

meedoen. 

Programma

08.00  Inloop via Microsoft Teams

08.15  Opening ontbijtsessie door Saskia Rosmalen, directeur Onbeperkt aan de Slag

08.25  Tof Thissen, directeur UWV WERKbedrijf

08.40  Mark de Groot, Social Impact Spits

08.50  Sven Romkes, Project Officer Diversity ABN AMRO

09.10   Proosten en netwerken

09.30  Einde ontbijt

Digitale Meet&Greet XXL

Daarnaast organiseren wij in de middag een digitale Meet&Greet XXL. Hier brengen wij u of één van uw collega’s 

digitaal in contact met gemotiveerde werkzoekenden met een arbeidsbeperking en hun talenten. Zij willen graag 

bij u aan de slag of willen u spreken over de mogelijkheden, nu of in de toekomst.

AANMELDEN

Wie 20 CEO’s van bedrijven in de regio Utrecht
Wat Digitale ontbijtsessie als onderdeel van de digitale Meet&Greet XXL
Wanneer 11 juni 2020, 08.00 – 09.30 uur
Waar Thuis of op kantoor via Microsoft Teams

Na uw aanmelding ontvangt u alle verdere informatie over het proces en de werkwijze.

https://nederland.onbeperktaandeslag.nl/evenement/digitale-meetgreet-xxl

