
UPDATES AFGELOPEN  
MEET & GREET 31 OKTOBER

NOLIMITS  JONGEREN!

Het netwerkplatform voor hoog 
opgeleide jongeren uit de regio  
Utrecht met een migranten 
afkomst en werkgevers die deze 
jongeren willen ontmoeten.
  
Voor meer info ga naar :  
www.nolimits-utrecht.nl

Verbindingen    die werken!

SCHRIJF JE IN VIA DE WEBSITE  
WWW.NOLIMITS-UTRECHT.NL/INSCHRIJVEN 
OF STUUR EEN E-MAIL NAAR: INFO@NOLIMITS-UTRECHT.NL

MEET & GREET:
      ‘YOUR NEXT STEP’

NIEUWSBRIEF  
FEB 2018 

WE KUNNEN MET TROTS ZEGGEN DAT DE 
VORIGE MEET & GREET EEN SUCCES WAS.

HIERONDER ZIJN NOG EEN AANTAL 
HOOGTEPUNTEN VAN DIE AVOND.  

65 JONGEREN, 23 VERTEGENWOORDIGERS
12 WERKGEVERS/ORGANISATIES,  

4 STAGEPLEKKEN GEREGELD, 6 VERVOLG-
GESPREKKEN T.B.V. VACATURES MET 

WERKGEVERS, 50 WERKGEVERS/
PROFESSIONALS ZIJN NU BEKEND  

MET DE STICHTING NO LIMITS

 Meld je aan 
    via deze  
       QR

    1 7 APRIL 20 18  

  17:45 - 2 1 :30 UUR

    RESTAURANT  

         DE RECHTBANK

  KORTE NIEUWSTRAAT 14

     3512 NM UTRECHT

  SAVE  
THE DATE !



Als ondernemer ben je natuurlijk ook onderdeel 
van de maatschappij. Dat spreekt vanzelf.  
De maatschappij is gelukkig meer dan een 
optelsom van economische factoren. De meeste 
ondernemers denken na over hoe zij hun maat-
schappelijke steentje kunnen bijdragen. Want de 
ondernemer die alleen aan winstmaximalisatie 
denkt, sterft uit. Voor veel ondernemers is maat-
schappelijk verantwoord ondernemen (mvo) 
inmiddels vanzelfsprekend. Dat juich ik van  
harte toe. Maar ook buiten je bedrijf kun je als 
ondernemer maatschappelijk betekenis hebben. 
Een ondernemer beschikt over waardevolle assets 
zoals een netwerk, financiële middelen en het 
vermogen om dingen voor elkaar te krijgen.  
In de Verenigde Staten is het heel gewoon dat 
succesvolle ondernemers dingen terugdoen voor 
de maatschappij.Warren Buffett, Bill Gates en ook 
Mark Zuckerberg zijn zulke gulle gevers. “Giving 
Back” heet het daar.

Nederland is natuurlijk geen Verenigde Staten. In 
Nederland is Giving Back van een andere orde, niet 
alleen financieel. Maar ook in Nederland dragen 
steeds meer ondernemers bij aan de maatschappij. 
Ze zetten hun netwerk en financiële middelen in 
voor allerlei maatschappelijke initiatieven. Ik pleit 
ervoor dat ieder ondernemer dat doet. En voor wie 
twijfelt: Het geeft veel voldoening en het verbreedt 
je horizon.

Persoonlijk ben ik actief betrokken bij de Stichting 
No Limits Utrecht. No Limits wil een brug slaan 
tussen getalenteerde, hoger opgeleide jongeren 
met een migratieachtergrond en werkgevers uit  
de regio Utrecht. 

Is dat dan nodig, vraagt u zich af? Ja, dat is nodig. 
Voor deze jongeren is het moeilijker om de weg  
te vinden naar de werkgever. Hoog opgeleide 
jongeren met een andere culturele achtergrond 
missen vaak het netwerk om in contact te komen 
met bedrijven en organisaties. Op die manier gaat 
veel talent verloren. Diversiteit is goed voor bedrijven. 
Uit onderzoek blijkt keer op keer dat bedrijven met 
een divers personeelsbestand beter presteren.

Onlangs vond de 2e Meet & Greet van No Limits 
plaats. Het aantal aanwezige bedrijven/organisaties 
was zelfs iets groter dan het aantal jongeren.  
De sfeer was prettig, informeel. Het speeddaten  
en het gezamenlijke diner waren een succes.  
De ontmoetingen werden door alle betrokkenen 
als verrassend en leuk ervaren. Netwerken, maar 
dan met mensen die je normaal gesproken niet  
zo snel spreekt. Er werden stages geregeld, hulp 
aangeboden, vragen gesteld en wederzijds begrip 
gekweekt. Het was gezellig. Die avond was de 
drempel ineens een stuk lager.

Door No Limits gaat er voor mij een nieuwe wereld 
open. Ik vind het een verrijking om op deze manier 
iets voor een ander te kunnen betekenen.  
Die ervaring gun ik iedereen. Dus ondernemers van 
Utrecht: doe iets terug voor een ander. Giving Back, 
maar dan op z’n Utrechts!

            
MAATSCHAPPELIJK 
UW STEENTJE 
BIJDRAGEN
HANS PIETERS IS 48 JAAR, ONDERNEMER IN 

UTRECHT ALS EIGENAAR VAN UTRECHT CITY 

CONCEPTS EN MAATSCHAPPELIJK ACTIEF ALS 

LID VAN DE RAAD VAN TOEZICHT VAN HET 

CENTRAAL MUSEUM EN FILMTHEATER ’T HOOGT, 

ALS BESTUURSLID VAN KHN (AFD. UTRECHT), 

STICHTING USV HERCULES EN HOST, EN ALS 

INITIATIEFNEMER VAN DE STICHTING NO LIMITS.

“

‘Nederland is natuurlijk  
 geen Verenigde Staten’


