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 Verslag Congrestival ‘Exclusief Inclusief’ 
12 maart 2019, Provinciehuis Utrecht 
 
Stichting No Limits Utrecht en Stichting De Slinger Utrecht organiseerden op 12 
maart 2019 de 1ste editie van het Congrestival ‘EXCLUSIEF INCLUSIEF’. Dit 
evenement was gericht op het bevorderen van een diverse en inclusieve 
arbeidsmarkt. Jongeren en werkgevers werden op een laagdrempelige manier 
aan elkaar voorgesteld en uitgenodigd om samen te praten over diversiteit en 
inclusie.  
 
Onder leiding van dagvoorzitter Nora el Abdouni heetten Aytac Sener (No Limits 
Utrecht) en Hans van Ooijen (De Slinger Utrecht) iedereen welkom. Keynote 
speaker Joris Luyendijk gaf daarna een inspirerende lezing met zijn persoonlijke 
en soms prikkelende kijk op diversiteit en gelijke kansen. In onze samenleving 
gaan we er van uit dat iedereen gelijke kansen en gelijke rechten heeft. De 
praktijk schetst een ander beeld. Zo gaf hij aan dat er onbewust sprake is van 
uitsluitingsmechanismen als je niet aan bepaalde kenmerken voldoet (‘zeven 
vinkjes’). De ‘top’ van onze samenleving (3%) moet zich bewust worden van hun 
eigen privileges en moet de 97% durven om voor zichzelf op te komen. Joris 
benadrukte het belang van dit soort evenementen aan.  
 
Een laatste vraag van Salpy Boghos (Politie Utrecht) kon helaas door tijdgebrek 
niet direct beantwoord worden. Desondanks heeft Joris alsnog zijn feedback 
gegeven op deze vraag: “wat kunnen de mensen met weinig vinkjes doen om de 
verandering in de samenleving teweeg te brengen?” 
Joris: "ik kan dat heel moeilijk inschatten maar ik zou denken: geef niet op, het 
besef dat dingen anders moeten is groeiende. En verder: enige mate van 
aanpassing is onvermijdelijk. Als student in Egypte moest ik ook verbergen dat ik 
atheïst ben want dat begrepen mensen gewoon niet. Integreren gaat van auw, 
niks aan te doen." 
 
Het officiële startschot werd gegeven door gastheer Pim van den Berg, 
gedeputeerde Provincie Utrecht.  
 
Meetingpoints, expertmeetings, cv-checks en profiel foto  
Veel jongeren lijken zich nog niet bewust te zijn van de kracht van een netwerk. 
"Ze geven pas wat om een netwerk als het op korte termijn iets oplevert. Er 
wordt niet gekeken naar de langere termijn", aldus een HBO student die ontdekt 
heeft wat netwerken kan opleveren. Daarbij zijn netwerken vaak niet divers 
genoeg. Het is menseigen dat we mensen met dezelfde culturele kenmerken, 
achtergrond en interesses opzoeken. Dit zorgt er vaak voor dat de netwerken 
weinig verschillende achtergronden bevatten. Een idee om deze balans te vinden 
is het meer divers maken van netwerken. Niet alleen het netwerk van bedrijven, 
maar ook het netwerk van jongeren kan meer divers.  Door middel van het 
Congrestival kregen jongeren en werkgevers de kans om op een laagdrempelige 
manier met elkaar kennis te maken en in gesprek te gaan over de sector en 
stage of werk mogelijkheden.  
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Resultaten 
Er zijn meer dan > 25 vervolggesprekken gerealiseerd tussen werkgevers en 
jongeren en nieuwe netwerken aangeboord! De 150+ deelnemers konden 
deelnemen aan de 5 expertmeetings: 
 

o ‘Solliciteren doe je zo!’ – Abigail  
o ‘Netwerken, communicatie en cutuur’ – Souad 
o ‘Ondernemen is ook een optie’ – Mo Assem (Mr. Beam) 
o ‘Effectief omgaan met cultuurverschillen’ – Mustapha (Art.1 MN) 
o ‘Hoe realiseer ik een inclusieve arbeidsorganisatie?’ – Siham (ACHMEA) 

 
Deelnemers kregen ook de mogelijkheid om een professionele profielfoto te 
laten maken voor hun LinkedIn account, hun cv te laten checken en tips over het 
pitchen van jezelf. Wij kijken terug op een geslaagd programma en goede basis 
voor de toekomst.  
 
No Limits is een non profit organisatie die een brug slaat tussen getalenteerde, 
hoger opgeleide jongeren uit de regio Utrecht en werkgevers/professionals in 
Nederland. Wij organiseren jaarlijks eigen of in samenwerking met bedrijven en 
organisaties een aantal professionele netwerkevenementen waar deelnemers 
elkaar ontmoeten en met elkaar in gesprek gaan. Laagdrempelig en informeel. 
No Limits biedt een uniek platform voor jongeren en werkgevers om elkaar beter 
te leren kennen en een netwerk op te bouwen.  
 
Dank 
Namens alle teamleden van No Limits willen wij de Provincie Utrecht en het 
Utrechts Ondernemersfonds bedanken voor hun ondersteuning. ProRail, ENGIE, 
UMC en het VSB Fonds voor hun extra inzet bij de opzet en inhoud van dit 
evenement. Dank aan de meetingpoint werkgevers Achmea, Centraal Museum, 
Gemeente Utrecht, Politie Utrecht, Provincie Utrecht, Utrecht City Concepts, 
Utrecht Marketing, Universiteits Museum, Spoorweg Museum en het Utrechts 
Archief. Ook dank aan Nora el Abdouni en presentatoren van de expertmeetings 
Mustafa Bah (Art.1 MN), Siham Achahboun (Achmea), Mo Assem (Mr. Beam), 
Abigail Foe-Aman, Souad el Habdouni en alle vrijwilligers voor hun inzet! 
Eveneens dank aan alle samenwerkende organisaties voor het helpen promoten 
van het Congrestival ‘Exclusief Inclusief’. 

 


