Datum
Maandag 5
februari

15.00 – 16.30 uur

16.00 – 17.30 uur

Activiteit
Inspiratiesessie:
Inkopen bij sociaal
ondernemers

Wie
Medewerkers van de
gemeente

Wat
Bijna elke medewerker van de gemeente koopt wel eens wat in: denk
aan relatiegeschenken, een externe vergaderlocatie, hulp bij
administratie, ontwikkeling van een website of een teamuitje. Wist je dat
je met elke uitgave, dus ook deze, maatschappelijk het verschil kan
maken? Tijdens deze inspiratiesessie leer je meer over sociaal
ondernemerschap en leer je hoe ook jij meer maatschappelijke waarde
kan creëren met jouw inkoop. Laat je inspireren door verhalen van de
aanwezige sociaal ondernemers. Tevens is er aandacht voor de
mogelijkheden die de Social Impact Markt biedt, waar Haarlemmermeer
vanaf nu op aangesloten is.

Waar
Cruquiuszaal
Raadhuis te
Hoofddorp
Raadhuisplein 1
Hoofddorp

Workshop:
Onderwijsinstelling
als sociaal
ondernemer

Bestuurders van
basisscholen en
bestuurders en
directeuren van
voorgezet
onderwijsscholen
H’meer
Zo niet dan vervanging
door P&O medewerker

Als onderwijsinstelling bent u op de hoogte van de Wet Banenafspraak.
Ook onderwijsinstellingen zijn verplicht arbeidsplekken te creëren voor
arbeidsbeperkten. Enerzijds een verplichting, anderzijds levert inclusief
werkgeverschap u ook veel op. Laat u inspireren door voorbeelden uit
de praktijk zoals die van het ROC. Gezamenlijk gaan we op zoek naar
de mogelijkheden die de Wet banenafspraak biedt en hoe wij
belemmeringen kunnen wegnemen . Hoe kan een onderwijsinstelling
vormgeven aan inclusief werkgeverschap?

ROC,
Airportcollege
Amsterdam
Opaallaan 25
Hoofddorp

Dinsdag 6
februari

Donderdag 8
februari

8.30 uur Inloop
9.00 – 10.30 uur

Workshop:
dagbesteding-werk

Klantmanagers werk,
Casemanagers zorg,
professionals die
werken in
dagbesteding,
professionals van
AMMatch/medewerker
s regio
Haarlemmermeer

Inwoners die gebruik maken van (arbeidsmatige) dagbesteding, willen
soms de stap maken naar werken met loonkostensubsidie. Omdat deze
twee vormen van ondersteuning anders gefinancierd zijn, ervaren
inwoners en professionals obstakels om dit te regelen. Hoe maken we
die obstakels kleiner, en zorgen we ervoor dat inwoners een plek
hebben die bij hen past? Ervaar zelf waar inwoners tegenaan lopen, en
denk mee bij het oplossen ervan!

AM Match, locatie
Hoofddorp

13.00 – 15.00 uur

Meet en Greet
Airpotentials

Werkzoekenden;
gemeente, UWV en
AM match zoeken naar
de airpotentials

Een meet & greet bij LCS op Schiphol tussen enerzijds werkzoekenden
met een arbeidsbeperking en de wens om op de luchthaven te werken
en anderzijds op de luchthaven gevestigde werkgevers, die werkkansen
willen bieden aan deze doelgroep in het kader van MVO. Luchtvaart
Community Schiphol (LCS) geeft op deze manier samen met de
werkgevers invulling aan de ambitie van Luchtvaart Inclusief: een zo
inclusief mogelijke arbeidsmarkt op Schiphol met kansen voor eenieder.

LCS in
The Base A
Schiphol

7.30 uur Inloop
8.00 uur Start
ontbijt en
programma
- 9.30 uur

Brood op de plank,
ondernemersontbijt

Ondernemers

Wij bieden u als ondernemer een perfecte ontmoetingsplaats in de regio
Haarlemmermeer.
U krijgt bij Brood op de Plank informatie over:
• plaatsingsmogelijkheden voor mensen met een (arbeids-)beperking
• de Participatiewet en bijbehorende kansen voor werkgevers
• mogelijkheden voor werkplekken
Wethouder Reinders zal het ondernemersontbijt openen

Rabobank
Hoofddorp
Polarisavenue 150,
2132 JX Hoofddorp

14.30 – 16.00 uur

Inspiratiesessie
sociaal
ondernemerschap

(sociaal) ondernemers,
werkgevers

Sociaal ondernemerschap, een term die je steeds vaker tegenkomt.
Maar wat is sociaal ondernemerschap eigenlijk? En hoe verhoudt het
zich tot bijv. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen? In deze
inspiratiesessie geven we meer informatie over sociaal
ondernemerschap. Daarnaast vertelt Ap Reinders, wethouder van de
gemeente Haarlemmermeer, op welke manier de gemeente sociaal
ondernemerschap in de regio stimuleert.

De Meerse
Raadhuisplein 3
Hoofddorp

16.00 – 17.30 uur

Netwerkborrel
ondernemers,
terugblik op de week
door wethouder Ap
Reinders

Iedereen

Gezamenlijk blikken we terug op de eerste week van het sociaal
ondernemen. Wat zijn de lessen die we eruit kunnen trekken? Waar
staan we nu, en waar willen we naartoe? Ap Reinders sluit de week af,
waarna we met elkaar kunnen napraten onder het genot van een hapje
en een drankje

Raadhuisplein 3
Hoofddorp

