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Op 31 mei 2018 hebben de Gemeente Utrecht  

en No Limits een Meet & Greet georganiseerd.  

Mede dankzij een goed programma en een 

samenwerking van No Limits, Stichting ASHA  

en Art.1 Midden Nederland, mogen wij op een 

succesvolle bijeenkomst terugkijken. 

Sahar (trainee beleidsadviseur) heeft uiteengezet 
hoe zij diversiteit binnen de gemeente Utrecht 

ervaart en ook het traineeprogramma toegelicht. Wij vonden het erg leuk om te zien 
hoe geïnteresseerd de kandidaten hierin waren en als No Limits willen wij hier in de 
toekomst meer mee gaan doen.

Claire (stagiaire Matchpunt) heeft kort verteld hoe zij 
via No Limits aan haar stageplek was gekomen en dat 
de gemeente Utrecht open staat voor diversiteit en 
ook openstaat voor kritiek omtrent dit onderwerp. 
Collega Odette is later nog aan het woord gekomen 
om hier meer over te vertellen. 

De workshop ‘sollicitatiesucces’ van Michiel Slomp  
was één van de hoogtepunten tijdens het evenement. 
De kandidaten waren erg geïnteresseerd en de workshop was interactief waardoor  
het laagdrempelig werd voor de kandidaten om een groepsgesprek aan te gaan.  
Deze workshop zorgde voor handige tips en, ook heel belangrijk, een goede sfeer 
binnen de groep. Na de workshop was er nog een rondleiding en een interactief 
groepsgesprek. Tot slot werd de dag afgerond met een netwerkbijeenkomst.

Vanuit de EU-projectpartner Inclusive Works van 

Migrascope was No Limits Utrecht vanuit Nederland 

samen met een andere vertegenwoordiger uit 

Zweden in mei te gast in Karlsruhe.

Als onderdeel van het EU-project Migrascope om  
de integratie van migranten op de arbeidsmarkt  
te bevorderen, bezochten vertegenwoordigers  
van sociale partnerorganisaties uit twee andere 

EU-projectlanden Karlsruhe midden mei. Tijdens de transnationale observatie bezochten 
de delegaties uit Nederland en Zweden de KIT-faciliteiten evenals de werkgebieden 
migratie en straatwerk in het Diakonisches Werk Karlsruhe, het migratiecentrum en  
- in samenwerking met de Caritas Association - het proces en de sociale begeleiding  
in de Landeserstaufnahmestelle für geflüchtete Menschen (LEA).

Het Diakonisches Werk Karlsruhe is betrokken bij 
het EU-project Migrascope samen met het Centrum 
voor ‘Angewandte Kulturwissenschaft und Studium 
Generale’ (ZAK - KIT).

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: 
nolimits-utrecht.nl

VOLG ONS OOK

  OP SOCIAL MEDIA

WAT HEEFT DIT 
OPGELEVERD?

- 54 DEELNEMERS (KANDIDATEN)
-  11 VERTEGENWOORDIGERS VAN  

DE GEMEENTE UTRECHT 
(VACATUREHOUDERS, RECRUITERS)

-  MEER INFORMATIE OVER STAGE’S EN 
HET TRAINEEPROGRAMMA VANUIT  
DE GEMEENTE UTRECHT

-   CONNECTIES VANUIT DE GEMEENTE 
UTRECHT EN NO LIMITS MET DE 
KANDIDATEN

-  GROEPSDISCUSSIE OVER DIVERSITEIT 
OP DE WERKVLOER

KLIK HIER  

OM ALLE FOTO' S  

TE BEKIJKEN

https://www.facebook.com/NolimitsUtrecht/
https://www.linkedin.com/company/no-limits-utrecht/
https://www.smugmug.com/gallery/n-k6248W/

