
 

  

Het WerkgeversServicepunt Zuid-Kennemerland en IJmond is een samenwerking tussen: 

 

Beste werkgever, 

We nodigen je graag uit om deel te nemen aan de “Dag van de inclusie” op 21 februari 2023. Deze 

wordt georganiseerd door het Werkgeversservicepunt Zuid-Kennemerland en IJmond (WSP) in 

samenwerking met Onbeperkt aan de Slag. Dit evenement is speciaal georganiseerd voor 

werkzoekenden met een arbeidsbeperking en werkgevers die voor hen open staan.  

Ontbijt vol inspiratie (online) 
We beginnen de dag met een online werkgeversontbijt met inspirerende sprekers o.a. Pieter de Waard 
(directeur van Telstar) en een medewerker. Zij nemen je mee in mooie voorbeelden over de 
meerwaarde van werken met mensen met een arbeidsbeperking. Je krijgt zelfs een geheel verzorgd 
ontbijt van ons bezorgd op de plek waar je inlogt. Dit kan thuis of op kantoor zijn. Het inspiratie-ontbijt 
zal te volgen zijn via MS Teams van 08:00 tot 09:15 uur.  
 
Meet & Greet (live) 
Vanaf 13:00 uur kan je in het Telstar stadion kennis maken met gemotiveerde talenten met een 
arbeidsbeperking o.a. met leerlingen uit het Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs. Verken 
vrijblijvend met hen de mogelijkheden om aan de slag te gaan als stagiair of als werknemer.  
Onder de deelnemende werkgevers verloten we 2 kaartjes voor de businessclub tijdens een thuis 
wedstrijd van Telstar. 
 
Doe je mee? 
Wil je als maatschappelijk betrokken werkgever van betekenis zijn voor werkzoekenden met een 
arbeidsbeperking? Dan wil je deze dag zeker niet missen. Aanmelden voor de Meet & Greet en/of het 
online Inspiratie-ontbijt kan tot donderdag 16 februari 2023 via: 
https://nederland.onbeperktaandeslag.nl/meetgreet-xxl-werkgever-regio-zuid-kennermerland-21-
februari-2023. Na je aanmelding ontvang je een bevestiging van ons. 
 

Dagprogramma Dag van de Inclusie 

08.00 uur start online inspiratie ontbijt. Opening door wethouder Diana Van Loenen 

09.15 uur einde online inspiratie ontbijt 

 

12:00 uur opbouwen Meet & Greet 

13:00 uur start Meet & Greet. Opening door Wethouder Ron Suanet 

17:00 uur start werkgeversnetwerkborrel 

17:30 uur einde programma. 
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