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NO LIMITS 
De Stichting No Limits is een non-profit organisatie die een brug slaat tussen hoger opgeleide 
jongeren met een migrantenachtergrond uit de regio Utrecht en werkgevers / professionals in 
Utrecht en de rest van Nederland.  
 
WAAROM NO LIMITS? 
De eerste baan wordt vaak verkregen via het functionele netwerk. Jongeren missen vaak de 
toegang tot een professioneel netwerk. Nederland telt veel hoger opgeleide jongeren die nu 
nog te weinig kansen krijgen terwijl zij waardevol zijn voor onze samenleving. Recente 
onderzoeken en cijfers laten zien dat het voor hen moeilijker is om een stage- en/of werkplek 
te vinden die past bij hun ambitie en opleiding. Het ontbreken van het juiste netwerk maakt het 
voor deze jongeren extra lastig om hun doelen te bereiken. Daarnaast zijn deze talentvolle 
jongeren vaak ook onvoldoende in beeld bij werkgevers. No Limits is een netwerkorganisatie en 
biedt een netwerkplatform waar verbindingen worden gelegd tussen werkgevers, professionals 
en jongeren. Kennismaking kan een effectief middel zijn om de kloof die tussen sommige 
jongeren en sommige werkgevers bestaat te overbruggen.  

VISIE 
De carrièrekansen voor jongeren nemen toe als zij toegang hebben tot een netwerk of contact 
hebben met werkgevers en professionals die hun netwerk met hun willen delen. Het is 
maatschappelijk gezien van belang dat het talent en de kennis van hoogopgeleide jongeren 
optimaal wordt benut. Om dat te realiseren is het nodig dat zij weten wat hun mogelijkheden 
zijn en dat ze de weg weten en dat ze hun kansen kunnen pakken. Het is ook van belang dat 
werkgevers de potentie van de jongeren leren kennen en waarderen en dat zij de jongeren een 
kans geven. Niet alleen om vriendelijk te zijn, maar ook uit eigen belang; nieuwe netwerken 
bereiken en te anticiperen op de toekomst.  

MISSIE 
Stichting No Limits Utrecht richt zich op jongeren met een migrantenachtergrond uit de 
omgeving Utrecht die net zijn afgestudeerd of gaan afstuderen aan een HBO/WO-opleiding (in 
Utrecht) en biedt een netwerk platform waarin verbindingen worden gerealiseerd tussen 
jongeren, professionals & werkgevers en draagt daarmee bij aan een inclusieve samenleving.  
 
WAT WILLEN WIJ SAMEN BEREIKEN? 

• Elkaar in contact brengen; 
• De kansen van jongeren op de arbeidsmarkt vergroten; 
• Achterstand op de arbeidsmarkt onder hoogopgeleide jongeren verminderen; 
• Het vergroten van de diversiteit in het midden- en hoger kader van organisaties. 

DOELGROEP(EN) 
Jongeren geboren in Nederland met een migrantenachtergrond tussen de 17 en 27 jaar uit de regio 
Utrecht die een hbo-opleiding of hoger volgen en/of afgerond hebben in Utrecht en gebruik willen 
maken van het netwerkplatform en diensten van No Limits. 
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Werkgevers in Nederland t.b.v. financiële ondersteuning, ondersteuning aan jongeren (bijv. vanuit 
HRM-afdeling) en het inzetten van eigen netwerken waar mogelijk t.b.v. van stage en/of werkplekken. 
No Limits wil organisaties ook bewust maken van de keuzes die zij maken bij het samenstellen van hun 
personeelsbestand en hen kennis laten maken met de nieuwe en diverse generatie medewerkers. 
 
Opleidingsinstituten, organisaties en maatschappelijke dragers die op verschillende manieren jongeren 
toerusten op een carrière die past bij de jongeren, kennis, vaardigheden en de gevolgde opleiding. In 
samenwerking met hen willen we zorgen dat er meer en tijdig(er) aandacht besteed gaat worden aan 
het belang van het bouwen en houden van de juiste netwerken en effectieve manieren van manieren 
presenteren en of pitchen.  
 
Professionals t.b.v. coaching, trainingen en workshops (verbeteren van kennis en vaardigheden) en 
adviesgesprekken op maat (op locatie of via bijv. workshops). No Limits kent 2 type professionals:  
 

- Partner Professionals: ondersteunen de stichting en jongeren d.m.v. een financiële bijdrage en 
positieve ondersteuning vanuit de eigen organisatie door tijd, kennis en het inzetten van hun 
eigen professionele netwerk. Waar mogelijk ondersteuning d.m.v. een 1-op1 gesprek en stage- 
en/of werkplaatsen aan te bieden richting de Stichting. Partner professionals zullen als eerste 
benaderd worden wanneer trainingen en/of workshops worden georganiseerd. 

- Professionals ondersteunen de stichting d.m.v. tijd, kennis en het inzetten van hun eigen 
netwerk. Waar mogelijk ondersteuning d.m.v. een 1-op1 gesprek en coaching, in overleg en 
afhankelijk van de beschikbaarheid  
 

WERKWIJZE & STRATEGIE 
Ons project heeft als uitgangspunt om de wereld van de werkgevers en ondernemers een 
stapje dichterbij de wereld van de jongeren te brengen en andersom. Sociale netwerken zijn 
hulpbronnen die bijdragen aan het bereiken van doelen tijdens en na de opleiding. Netwerken 
zijn ondersteunend, inspirerend en dragen bij aan het vinden van een stage- en/of werkplek.  
 

 

Meet & Greet’s waarbij werkgevers en professionals hoger opgeleide jongeren 
ontmoeten 

 

Een-op-een matching tussen jongeren en professionals die hen verder op weg 
kan helpen 

 

Trainingen die vaardigheden, soft-skills, kennis en inzicht vergroten 

 

Adviesgesprekken met werkgevers over het vinden en binden van deze 
generatie hoogopgeleide jongeren 
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ACTIVITEITEN 

MEET & GREET’S 
De netwerkbijeenkomsten van No Limits. Meet & Greet’s zijn alle denkbare vormen waarbij jonge 
mensen en werkgevers elkaar ontmoeten, laagdrempelig en effectief. Centraal staat verbinding en 
kennis, contacten en ideeën delen. Inhoudelijk heeft de bijeenkomst altijd te maken met netwerken en 
verbinden. Gedurende de Meet & Greet’s koppelen we (de vraag van) jongeren aan (de ervaring en het 
netwerk van) een werkgever / professional (matching). De jongere en de professional kunnen afspraken 
maken over wat ze gaan doen en hoe. Afspraken kunnen variëren van het in contact brengen met 
werkgevers tot het meer coachen, meedenken of het delen van kennis. De inzet is afhankelijk van de 
vraag van de jongeren en van wat de professional kan en wil bijdragen.  

TRAININGEN & WORKSHOPS 
Het uitbreiden van netwerken en contacten op de arbeidsmarkt en daarmee kansen vergroten op een 
succesvolle volgende stap, staat centraal binnen No Limits. Tegelijkertijd kan blijken dat het versterken 
van vaardigheden en jongeren op bepaalde terreinen die kansen verder laat toenemen. I.s.m. 
professionals kunnen we daaraan op maat werken, individueel of in groepsverband.  

ADVIES AAN WERKGEVERS 
Voor werkgevers ligt er een uitdaging om deze nieuwe generatie jongeren te leren kennen en te 
waarderen. Om werkelijk het verschil te kunnen maken, kunnen we met werkgevers in gesprek over hoe 
zij die instroom van nieuw jonge mensen goed te kunnen laten verlopen. Wat betekent het voor werving 
en selectie, wat voor de wijze van aansturing en communicatie etc. Dit onderdeel voeren we uit i.s.m. 
jonge mensen.  

COMMUNICATIE & PUBLICITEIT 
No Limits voert een aantal communicatieactiviteiten uit die informerend, enthousiasmerend en 
wervend zijn. De focus ligt op eigen verhalen en ervaringen van deelnemers (jongeren en professionals) 
en de behaalde resultaten. Bij alle vormen van communicatie en publiciteit zijn jonge mensen (deels 
deelnemers) betrokken.  

 


