
 
Hierbij wat achtergrond informatie over het netwerk Samen voor een Baan 
 
Thema: November, de Maand van de 1000 voorbeelden.  
 

De arbeidsmarkt is krapper dan ooit, dus breder kijken is hard nodig! 
 
Geldt dat ook voor u? Kom dan maandag 1 november naar de Proeftuin (nieuwe restaurant in de 
Intratuin Arnhem Presikhaaf). 
Het Samen voor een Baan netwerk ontvangt de leden van OKA voor een gesprek over hoe je begint als 
inclusief werkgever.  
 
Samen met u trappen we graag de Maand van de 1000 voorbeelden af. Voorbeelden van werkgevers  
die bijdragen aan inclusie door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans te bieden om  
hun talenten in te zetten. Het is een werkgevers initiatief (VNO-NCW, MKB-Nederland en 
LTO Nederland) en onderdeel van het project ‘Op naar de 100.000 banen’.  
Bedoelt als wegwijzer om u, werkgevers, te ondersteunen banen voor mensen met een arbeidsbeperking  
te realiseren. De focus ligt op een arbeidsmarkt waarin iedereen zijn of haar talenten en capaciteiten  
kan benutten.  
 
Wat heeft u nodig om inclusief te ondernemen? 
 
Ook in regio Midden-Gelderland wordt volop samengewerkt om een inclusieve arbeidsmarkt te 
realiseren. Daarom hebben Stichting Inclusief Midden Gelderland, Scalabor, Werkgeversservicepunt 
Midden-Gelderland en het UWV het initiatief genomen om kennis en ervaring te bundelen ten doel om 
werkgevers die inclusief (willen) ondernemen en zich willen inzetten als ambassadeur voor een 
inclusieve arbeidsmarkt te verbinden, zichtbaar te maken en te versterken. Samen voor een Baan 
netwerk heeft de ambitie samen met jou meer werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
te creëren door het stimuleren van inclusief ondernemerschap. 
 
De Proeftuin is een fantastische plek voor een kopje koffie of een heerlijke lunch. En bovendien een 
hele mooie nieuwe opleidingslocatie voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die verder 
willen in de horeca. Speciaal voor deze gelegenheid is de Proeftuin s avonds geopend om u te 
ontvangen. 
We willen u laten proeven, luisteren en hopelijk ook te inspireren.   
 
Vanuit het Samen voor een Baan netwerk zijn de hele maand november activiteiten in het kader van 
inclusie georganiseerd. We sluiten af op 30 november met een bijeenkomst op Papendal.  
Wilt u aansluiten bij het netwerk? Mail naar info@samenvooreenbaannetwerk.nl  of volg ons op 
LinkedIn of twitter @svebnetwerk. 
 
Meer informatie? Mail naar Wendela Verkaik, Manager Detachering, w.verkaik@scalabor.nl 
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