
Verbindingen    die werken!

HOE VIND  
IK MIJN  
DROOMBAAN

No Limits st
aat 

voor diversit
eit  

 & inclusie

NO LIMITS   
JONGEREN!
Het netwerkplatform 
voor hoger opgeleide 
jongeren met een 
migratieachtergrond 
uit de regio Utrecht  
en werkgevers die  
deze jongeren willen 
ontmoeten.
  
Voor meer info ga naar: 
nolimits-utrecht.nl

VOLG ONS OOK
  OP SOCIAL MEDIA

SUCCESVERHALEN
EEN MOOIE 
AFSTUDEERSTAGE 
No-Limits heeft veel diverse 
connecties. Dankzij een van 
deze meet & greet evene-
menten heb ik connecties 
gelegd met recruiter die mij vervolgens een plek 
heeft kunnen aanbieden in een fantastische 
organisatie waar ik mijn afstudeeronderzoek heb 
mogen uitvoeren. En dat terwijl deze organisatie 
niet specifiek op zoek was naar een afstudeer-
stagaire. Met dank aan No-Limits heb ik mijn 
plekje kunnen bemachtigen!  

DIVERS 
NETWERK!  
Sinds ik mee doe aan 
 No Limits is het aantal 
mensen binnen  

mijn netwerk erg toegenomen. Managers en HR 
adviseurs die ik zonder No Limits niet zomaar  
zou kennen.

WIE WEET  
WAT ER NOG 
MEER KOMT
No Limits heeft voor mij 
meteen bij de eerste 
ontmoeting gezorgd voor 
een verrijking van mijn 
netwerk en daarna nog eens een leuk project 
waaraan ik mee kan werken. Zo kan ik mijzelf en 
mijn kwaliteiten verder ontwikkelen en wie weet 
wat er nog meer komt.

EEN GEWELDIGE 
STAGEPLEK 
BEMACHTIGD! 
Op het nippertje een 
geweldige stageplek 
bemachtigd!  Dankzij No Limits is het me gelukt 
om het laatste moment een stageplek te vinden. 
Een positieve bijdrage, omdat ik gebruik heb 
kunnen maken van hun netwerk. Een vangnet  
dat je helpt en kansen creëert voor jongeren  
die niet altijd de juiste mensen kennen. 

In 2018 heeft No Limits drie 
keer een succesvolle meet 
& greet georganiseerd. 
In totaal waren honderd 
jongeren erbij betrokken 
en namen vijfendertig 

werkgevers deel. Het heeft geresulteerd in dertig 
concrete ‘koppelingen’.

No Limits staat 
voor diversiteit  
 & inclusie
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In onze samenleving is het steeds belangrijker dat  
je de juiste mensen kent, zeker voor jongeren die  
aan het begin van hun professionele carrière staan! 
Contacten en relaties kunnen deuren openen die 
anders gesloten blijven. No Limits is een non  
profit organisatie met een ANBI status die een  
brug slaat tussen hoger opgeleide jongeren met  
een migratieachtergrond uit de regio Utrecht en 
werkgevers en professionals in Nederland.

WAAROM NO LIMITS?
“Het ging via via,” of “Ik ben erin gerold.” Dit hoor je vaak 
wanneer wordt gevraagd hoe iemand aan een baan of 
stageplek is gekomen. Dat is niet voor iedereen altijd 
even vanzelfsprekend. Met No Limits willen wij een 
diverse en inclusieve arbeidsmarkt creëren die open-
staat voor iedereen, waar iedereen mee kan doen.  
No Limits staat voor diversiteit en inclusie en geeft 
jongeren en werkgevers de mogelijkheid hun netwerk 
uit te breiden en verbindingen te leggen.

Jongeren met een migratieachtergrond missen vaak  
de toegang tot een professioneel netwerk. Nederland 
telt een flinke groep van deze hoger opgeleide jongeren 
die nu nog te weinig kansen krijgen, terwijl zij natuurlijk 
heel waardevol zijn voor onze samenleving. Recente 

onderzoeken en cijfers 
laten zien dat het voor hen 
moeilijker is om een stage- 
of werkplek te vinden die 
past bij hun ambitie en 
opleiding. Het ontbreken 
van het juiste netwerk 

maakt het voor hen extra lastig om hun doelen te 
bereiken. Daarnaast zijn deze talentvolle jongeren vaak 
ook onvoldoende in beeld bij werkgevers. No Limits is 
een netwerkplatform waar verbindingen worden 
gelegd tussen werkgevers, professionals en jongeren. 
Ontmoeting en kennismaking kan een effectief middel 
zijn om de overbrugging te maken.

 

WAT DOEN WIJ?
Wij organiseren jaarlijks een aantal professionele net- 
werkevenementen waar deelnemers elkaar ontmoeten 
en met elkaar in gesprek gaan. Laagdrempelig en 
informeel. No Limits biedt in Utrecht een uniek platform 
voor jongeren en werkgevers om elkaar beter te leren 
kennen en een netwerk op te bouwen. Ook partners die 
jongeren op een andere manier willen ondersteunen 
zijn onderdeel van dit platform.

WAT WILLEN WIJ SAMEN BEREIKEN?

-  EEN DIVERS EN PROFESSIONEEL NETWERK  

VAN EN VOOR JONGEREN, WERKGEVERS  

EN PROFESSIONALS;

- ELKAAR IN CONTACT BRENGEN;

-  DE KANSEN VAN JONGEREN OP DE  

ARBEIDSMARKT VERGROTEN;

-  ACHTERSTAND OP DE ARBEIDSMARKT ONDER  

HOGER OPGELEIDE JONGEREN MET EEN  

MIGRATIEACHTERGROND VERMINDEREN;

-  HET VERGROTEN, VERBETEREN EN ONDER- 

STEUNEN VAN DIVERSITEIT EN INCLUSIE  

IN HET MIDDEN- EN HOGER KADER VAN  

ORGANISATIES EN BEDRIJVEN.

EVENEMENTEN

OVERVECHT 
WERKT AAN 
WERK 
“De Versnelling van 
Overvecht?” In Overvecht 
worden stappen gezet 
om de wijk te verbeteren in een kort tijdsbestek. 
“De Versnelling” gaat over gezondheid, werk, 
veiligheid en samenleven & opvoeden. De week 
van de Versnelling (juni 2018) in Overvecht werd 
afgesloten met een informatie- en banenmarkt, 
waarbij No Limits actief betrokken was. 

MEET & GREET GEMEENTE 
UTRECHT & NO LIMITS
Op 31 mei 2018 hebben de Gemeente Utrecht  
en No Limits een meet & greet georganiseerd.  
Mede dankzij een goed programma en de samen- 
werking van No Limits, Stichting ASHA en Art.1 
Midden Nederland, kijken we terug op een 
succesvolle bijeenkomst. Sahar (trainee beleids-
adviseur) heeft uiteengezet hoe zij diversiteit 
binnen de gemeente Utrecht ervaart en ook het 
traineeprogramma toegelicht. De kandidaten 
waren erg geïnteresseerd en de bijeenkomst  
was heel nuttig voor zowel de kandidaten als de 
Gemeente Utrecht. No Limits wil in de toekomst 
deze aanpak doorzetten.

Het ontbreken 
  van het juiste 
   netwerk


