
Verbindingen    die werken!

NIEUWSBRIEF  
NOVEMBER 2018 

 KICK-OFF CONGRESTIVAL  
20 NOVEMBER 2018

OVERVECHT WERKT  
AAN WERK:
“De Versnelling van Overvecht?” In 
Overvecht worden er stappen gemaakt 
om de wijk te verbeteren in een kort 
tijdsbestek. De Versnelling gaat over 
gezondheid, werk, veiligheid en 
samenleven & opvoeden.  

 
 
No Limits heeft de afgelopen periode niet stilgezeten. Wij zijn de samenwerking 

aangegaan met De Slinger Utrecht om wederom de startpositie van afgestudeerde 

of nog studerende jongeren uit de provincie Utrecht te verbeteren en om de 

transitie van opleiding naar werkvloer te vergemakkelijken. Daarnaast is het voor 

ons belangrijk om hierbij ook de werkgevers het voordeel van inclusiviteit en 

diversiteit onder ogen te brengen. Daarom organiseren wij samen met de Slinger 

op 20 november 2018 een kick-off en op 12 maart 2019 een congres en banenmarkt  

in het Provinciehuis Utrecht.

 
Jongeren met diverse achtergronden en werkgevers kunnen hier elkaar ontmoeten 
met als doel het vinden van een passende baan of stageplek. Meer informatie over de 
inhoud van dit evenement zal spoedig volgen, houd de No Limits website en social 
media in de gaten!

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

KLIK HIER OM EEN 

IMPRESSIE VAN DEZE 

MIDDAG TE BEKIJKEN

NO LIMITS ORGANISEERT SAMEN MET DE SLINGER  
EEN CONGRESTIVAL  IN HET PROVINCIEHUIS  
UTRECHT OP 12 MAART 2019 AANVANG 15.00 

De week van de Versnelling (juni 2018) 
in Overvecht werd afgesloten met een 
informatie en banenmarkt. Deze markt 
was voor werk-zoekenden en jongeren 
die op zoek zijn naar een stage of 
leerwerkplek. Ook No Limits was 
aanwezig en heeft met verschillende 
kandidaten gesproken.

‘GEKLEURD UTRECHT  
(NIET) WELKOM’
Discriminatie neemt niet af, maar eerder 
toe, zo blijkt uit de cijfers. Wat moet dan 
anders? Dat was de vraag die het afgelopen 
jaar centraal stond in een ‘elftal’ Podium-
gesprekken georganiseerd door: 
Stadspodium Utrecht, Al Amal, ASHA, 
Artikel 1 Midden Nederland, Bibliotheek 
Utrecht, DOK030, NISBO, NLeducatie,  
No Limits en U2B-Heard! Meer hierover  
op nolimits-utrecht.nl

https://www.facebook.com/NolimitsUtrecht/
https://www.linkedin.com/company/no-limits-utrecht/
https://www.smugmug.com/gallery/n-k6248W/
https://www.youtube.com/watch?v=56nnKrtS7Ag&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=56nnKrtS7Ag&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=56nnKrtS7Ag&feature=youtu.be
http://www.nolimits-utrecht.nl/

