
 

LOCUS NIEUWS 
Voor in de agenda 

DINSDAG 8 NOVEMBER: 

LOCUS KENNISCAFÉ 'HOE WORD IK EEN LEERWERKBEDRIJF?' 

 

VERSLAG LOCUS PARTNERDAG 

 
   

Waar lopen werkgevers tegenaan in de dagelijkse praktijk van inclusief ondernemen? Om die 

vraag draaide het vrijdag 7 oktober tijdens de Locus Partnerdag bij NH Hotel Schiphol. Ruim 50 

vertegenwoordigers van diverse landelijk opererende bedrijven waren aanwezig, waaronder 

Asito, Shell, NS, ISS Nederland, ING en Koninklijke BAM Groep. De dag bestond uit 

bedrijfsbezoeken, workshops, maar vooral uit gesprekken met elkaar over perspectief bieden, 

http://locus.cmail2.com/t/t-l-hjkiay-uihydhtlk-y/


samenwerken en obstakels overwinnen. Lees het verslag > 

 

  EERSTE GEDETACHEERDE 
FRIESLANDCAMPINA 

Locus partner FrieslandCampina heeft recent op hun 

hoofdkantoor in Amersfoort de eerste kandidaat geplaatst in 

het kader van de Participatiewet; Daniël, medewerker van 

Amfors, startte er in september als Hospitality 

Deskmedewerker. FrieslandCampina en Amfors 

onderzoeken samen welke functies nog meer gecreëerd 

kunnen worden op verschillende afdelingen. Dit betekent dat 

ze zoeken naar taken die geschikt zijn voor medewerkers 

met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze medewerkers 

vervangen geen reguliere werknemers, maar bieden hen 

ondersteuning. 

 

 

 

  NIEUWE PARTNER: VAN GANSEWINKEL 

Recent heeft Van Gansewinkel zich aangesloten als partner. 

Locus heet de toonaangevende afvaldienstverlener van 

harte welkom bij het netwerk! 

 

 

 

  VAN VOSKUILEN START PILOT 

Op twee vestigingen van Locus partner Van Voskuilen 

hebben quickscans plaatsgevonden. Die quickscans hebben 

geleid tot te creëren functies in het magazijn en op de 

administratie. Op basis hiervan gaat nu een pilot van start op 

de vestiging van Van Voskuilen in Alphen aan de Rijn. Op dit 

moment vindt daarvoor de werving en selectie plaats door 

Werkgeversservicepunt Holland Rijnland. Als deze pilot een 

succes blijkt, zal het als voorbeeld dienen voor andere 

vestigingen van Van Voskuilen in het land. 
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  8 NOVEMBER: LOCUS KENNISCAFÉ 'HOE 
WORD IK EEN LEERWERKBEDRIJF?' 

Steeds meer bedrijven willen mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt de kans bieden om via een leerwerktraject 

weer arbeidsfit te worden. Een kwalitatief goed 

leerwerktraject vraagt om een gecoördineerde aanpak en 

een goede samenwerking met het werkgeversservicepunt in 

de regio. Een aantal bedrijven heeft hier al ervaring mee. Die 

ervaring delen zij graag tijdens het Locus Kenniscafé op 

dinsdag 8 november in Eindhoven. Lees meer> 

 

 

 

  INSPIRATIEDAG PARTICIPATIEWET 
DEFENSIE 

Op dinsdag 11 oktober vond op de Koninklijke Militaire 

Academie in Breda een informatie- en inspiratiedag over de 

Participatiewet plaats voor bijna 80 medewerkers van het 

Ministerie van Defensie. Verhalen uit de praktijk, de 

uitvoering van de wet binnen Defensie en een blik op de 

toekomst werden verzorgd door verschillende sprekers. 

Locus projectleider Chantal Botz gaf voor een deel inhoud 

aan deze dag. Onder andere door in samenwerking met 

Locus leden UW, Biga Groep, WSD en Ergon het workshop 

programma te verzorgen. Tijdens deze dag ging ook de 

nieuwe video ‘Ik werk bij Defensie’ in première. 

 

 

 

  KEURMERK TOEGANKELIJKHEID WINT 
TERREIN 

Deze maand ontvingen de tien eerste restaurants het 

Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid. Dit keurmerk is 

een initiatief van Locus samenwerkingspartner Ongehinderd. 

Eerder dit jaar ontvingen twee Locus partners de allereerste 

exemplaren van het keurmerk. Locus zou graag zien dat nog 

veel meer bedrijven werken aan hun toegankelijkheid voor 

klanten én medewerkers met een handicap. Hoe toegankelijk 
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is jouw bedrijf? Wat kun je nog verbeteren? Ontvangen jullie 

ook het Keurmerk voor Toegankelijkheid? Lees meer> 

 

 

  

www.locusnetwerk.nl 
Wijzig je gegevens 

Meld je af van de nieuwsbrief.  
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