
Uitnodiging Waardevol Werk in Wijk & Stad  

1e digitale bijeenkomst op donderdag 11 november 2021 van 10.30 tot 12.00 uur              

Beste Partners van Waardevol Werk in Wijk & Stad, 

Graag nodig ik jullie, mede namens de collega’s  Peggy  Carbiere van RIBW, Aagje Laurijssen van GGZ inGeest en 
John Bolder van Werkdag BV, uit voor de 1e  digitale bijeenkomst over Waardevol Werk in Wijk & Stad van 
Haarlem. 

Na de oproep op LinkedIn en in het netwerk hebben diverse organisaties zich gemeld om mee te doen en mee 
te denken over Waardevol Werk in Wijk & Stad in Haarlem. 

We zijn blij met deze reacties en het nu wordt het tijd voor actie. We zijn dan ook blij dat we jullie kunnen 
uitnodigen voor de eerste digitale bijeenkomst op donderdag 11 november 2021  van 10.30 tot 11.30 uur via 
MS Teams. 

In deze bijeenkomst willen we met elkaar in gesprek; kandidaten die Waardevol Werk zoeken, organisaties die 
dit bieden en organisaties die verwijzen of op zoek zijn naar Waardevol Werk in Wijk & Stad.  

In de voorbereidingen hebben Peggy, Aagje, John en ondergetekende een eerste onderwerp gevonden waar 
we jullie ervaring, hulp, enthousiasme en innovaties en vooral elkaar nodig hebben om Waardevol Werk in Wijk 
& Stad voor iedereen beschikbaar te maken.  

De onderwerpen die wij willen bespreken zijn, 

1. Welkom en korte Introductie Waardevol Werk in Wijk & Stad (Hubert-Jan) 
2. Ik wil aan ’t werk! Maar hoe dan?  

a. Introductie onderwerp Stepping Stones 
b. Voorbeelden door kandidaten verteld 
c. Wat helpt? Wat werkt niet? 

3. Hoeveel kandidaten hebben we het over en wat wordt door organisaties gezien mbt deze vraag. 
4. Wat is er nodig? Wat voor soort werk (Mannenwerk)? Begeleiding? vervoer. 

Waar zijn mogelijkheden in Wijk & Stad. 
5. Minimaal 5 acties ter verbetering : Wie, Wat, Waar, Wanneer, Waarom,  Hoe 

en Hoezo?  
6. Na 2 maanden terugkoppeling actie & Afspraken en nieuw onderwerp 

voorstel: nieuwe ontwikkeling Waardevol werk in Wijk & Stad.   
2e Bijeenkomst Waardevol Werk in Wijk & Stad op donderdag 28 Januari 
2022 van 10.30 uur tot 12.00 uur 

Aanmelden kan via e-mailtje aan Hubert-Jan de With Hubert-Jan.With@WerkdagBV.nl zet in het onderwerp: 
Aanmelding Waardevol Werk in Wijk & Stad 1e digitale bijeenkomst  en in het mailtje zelf je naam, organisatie, 
emailadres en mobielnummer. Mocht je een deze mail willen doorsturen aan een andere organisatie of partij 
die hier ook aan bij kunnen dragen,  doe dat dan gerust! Maar laat hen wel aanmelden. Mocht je nog vragen 
hebben bel of mail gerust naar hetzelfde mailadres. 

Na aanmelding ontvang je de MS Teams-link naar de bijeenkomst. 

We hopen dat jullie aanwezig zijn bij de digitale bijeenkomst Waardevol Werk in Wijk & Stad op donderdag 11 
november 2021  van 10.30 tot 11.30 uur! 

Mede namens Peggy, John en Aagje 

Met vriendelijke groet, 
Hubert-Jan de With 
Unitmanager Werkdag 
06 14363814 
Hubert-Jan.With@Werkdagbv.nl 


