
Regionale netwerken 
99van 



de 99van… 

 
 
 
Met 99 werkgevers uit de regio aan de slag met de 
inclusieve arbeidsmarkt: 
• Ambities formuleren, kennis en ervaring delen, elkaar 

inspireren, innoveren, ambassadeur zijn 
• Realiseren banen voor (brede) doelgroep, Onbeperkt aan 

de slag! 
• Oplossen van knelpunten door dialoog en samenwerking 

met publieke partijen 
• Samen optrekken met werkgeversorganisaties (VNO-

MKB) en lokale/regionale ondernemersverenigingen 
 



Agenda van de 99van… 
 
 

 
• Kick-off 
• Maandelijkse kennissessie (kleinschalig) 
• Maandelijkse Meet en Greet (ism Onbeperkt aan de slag) 
• Workshop “maken plan van aanpak” (AWVN) 
• Speciale projecten zoals: 

• 99 banen in één dag 
• VSO/PRO direct aan de slag 

• Meetings ism lokale ondernemersverenigingen 
• Dialoog met WSP/RWB/wethouder(s) 
• Jaarevent om resultaten te bespreken en te tonen 

 
 





Kick-off, kennissessies, meets en greets 



In dialoog met de overheid (landelijk en lokaal/regionaal) 





Wat is Onbeperkt aan de slag? 
 
Onbeperkt aan de Slag is een initiatief van werkgevers verenigd in de 
Normaalste Zaak om de arbeidsmarkt voor werkzoekenden met een 
arbeidsbeperking toegankelijk en transparant te maken.  
 
Onbeperkt aan de Slag is een landelijk digitaal platform waarop 
werkzoekenden (van Vso tot Universtiair) een profiel kunnen aanmaken 
en werkgevers hun werkaanbod kunnen presenteren. Naast digitale 
contacten organiseert Onbeperkt aan de Slag, samen met de 
deelnemende werkgevers maandelijks Meets&Greets. 



Uitgangspunten 
De uitgangspunten van Onbeperkt aan de Slag zijn:  
 De werkzoekende maakt zelf met of zonder hulp zijn of haar profiel aan;  
 De werkzoekende blijft altijd eigenaar van het eigen profiel en de eigen 

data;  
 De werkzoekende beslist zelf of hij of zij een begeleider koppelt en beslist 

daarmee ook zelf of en wie er mee kan kijken;  
 Het platform is niet bedoeld voor handhaving en/of controle;  
 De werkgever plaatst eigen vacatures en ontvangt sollicitaties of besteedt 

dit uit aan een organisatie (bv uitzendbureau of WerkgeverServicePunt).  
 Samenwerking met WSP/UWV is essentieel (niet concurrerend maar 

aanvullend!) 



Voordelen 
De voordelen van Onbeperkt aan de Slag zijn:  
 Alleen gemotiveerde werkzoekenden; 
 Duidelijke profielen op basis van competenties en achtergrond; 
Niet beperkt tot een bepaalde doelgroep (wel vinkje voor 

doelgroepregister); 
 Actieve betrokkenheid werkgevers 



Homepage Onbeperkt aan de Slag 



Facts & Figures 



Facts 
• Gestart in mei 2014 in Utrecht 
• Met 6 werkgevers en 0 profielen 
• Binnen 1 maand bijna 150 werkzoekenden die zich zelfstandig en vrijwillig 

inschreven 
 

• Vanaf mei 2015 landelijk platform en aanpak met regionale sites (maar landelijke 
database) 

• In het kader van samenwerken & verbinden 
• Met werkgevers, werkzoekenden en overheid  
• Verbinding met UWV, WSP en SW  
• Gestart met PRO VSO trajecten 
• Als extra etalage 



Figures totaal 
• 1758 profielen  
• 47 werkgevers op de site 
• 143 recruiters: ook van WSP en UWV dus 
• Maandelijkse Meet&Greets in iedere regio 
• Gemiddeld 65 bezoekers (met uitlopers naar 100) 
• Eerste Meet&Greet XXL samen met UWV in Utrecht! 
• Gemiddeld aantal vacatures op site: 105 (maar er zijn ook werkgevers die 

alleen recruiteren op de Meet&Greet) 
• Plaatsingen: 98 
• Baanopeningen: 112 

 
 



Verdeling werkzoekenden 

praktijkonderwijs 9%

mbo 36%

hbo 27%

wo 23%

onbekend 5%



Trend inschrijvingen 
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Doe mee! 
Meedoen 
Elke werkgever die zich kan vinden in de uitgangspunten en zich actief 
wil inzetten om banen te realiseren is van harte welkom. Deelname is 
kosteloos. Op www.denormaalstezaak.nl vindt u informatie over 
bestaande 99van-regio’s en hoe u zich daarbij kunt aansluiten. 
 
Starten 
Bent u werkgever en heeft u belangstelling voor een 99van netwerk in 
uw regio, en is dat er nog niet? Mailt u ons via 
info@denormaalstezaak.nl, dan nemen wij contact met u op. 
 

http://www.denormaalstezaak.nl/
mailto:info@denormaalstezaak.nl


Meer informatie 
• www.samenvoordeklant.nl met nu ook Nieuws uit den lande 
•        @samenvdklant 
• E-mail: info@samenvoordeklant.nl 
• Schrijf in voor het ProgrammaraadJournaal 
• Presentaties maandag 14 december beschikbaar 
• Volgende implementatiedag in Q1 - 2016 

 
• SVP evaluatieformulier invullen 
 

http://www.samenvoordeklant.nl/
mailto:info@samenvoordeklant.nl
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