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Informatie deelnemende werkgevers - 2 december 2021 
 

1. ABN Amro (landelijk) 
 staat voor iedereen open 

Wij zijn ervan overtuigd dat talent geen beperking kent. Dus maken we er werk van om mensen met 
een arbeidsbeperking een plek te geven binnen ons bedrijf. Jaarlijks formuleren we doelen voor al 
onze bedrijfsonderdelen en zorgen we voor de best mogelijke begeleiding. Het is ons streven in 2025 
225 collega’s met een arbeidsbeperking in dienst te hebben. 

 
2. Achmea (landelijk) 
 staat voor iedereen open 

Achmea voor iedereen 
Mensen verschillen, gelukkig maar. Wij willen dat iedereen zich welkom voelt bij ons. Dus doen we 
onze uiterste best om dat voor elkaar te krijgen. Elke dag werken we aan een nog diversere en 
inclusievere omgeving, waarin iedereen de ruimte krijgt om zichzelf te zijn. We geloven erin dat een 
diverse organisatie leidt tot betere prestaties. Alle verschillende talenten en perspectieven binnen onze 
organisatie dragen bij aan betere besluiten, meer creativiteit en innovatie. 
Een team waarin iedereen zich herkent; jij past er altijd tussen. 
		
Waarom? 
Wij geloven dat werken aan een diverse en inclusieve organisatie eerlijk en slim is om te doen. Eerlijk: 
iedereen verdient een gelijke kans op de arbeidsmarkt. Slim: uit onderzoek is bewezen dat diversiteit 
en inclusie bijdraagt aan meer creativiteit, snellere innovatie en betere service naar klanten. Wij 
kunnen onze ambities alleen waarmaken als alle medewerkers zichzelf kunnen en durven te zijn. 
  
Wat doen we? 
We zetten ons op verschillende manieren in om diverse en inclusieve organisatie te waarborgen. 
Hierbij richten we ons niet alleen op zichtbare verschillen, maar streven we naar het geven van ruimte 
aan alle kenmerken die voor een individu van belang zijn. We zetten ons momenteel extra in op 5 
doelgroepen: Gender, Cultureel, Arbeidsbeperking, LHBT en Jong Talent. 
		
Hoe doen we dat? 
Achmea werkt actief aan 3 pijlers: het aantrekken van divers talent, de doorgroei van divers talent en 
het zijn van een aantrekkelijke werkgever voor divers talent. Zo werken we actief aan het waarborgen 
van een inclusieve werving en selectie, bieden we mentortrajecten en empowermenttrainingen om 
meer diversiteit in de top te bereiken. Ook zijn er inclusieve voorzieningen en arbeidsvoorwaarden om 
het beste uit onze collega’s te halen. Daarnaast werken we continu aan bewustwording over diversiteit 
en inclusie en geven we veel aandacht aan inclusief leiderschap. 	
	
Buiten onze organisatie zetten we ons in om actief kennis te delen met andere werkgevers en 
bedrijven. We organiseren meetups, masterclass en gaan in gesprek met andere werkgevers en 
bedrijven. Want we snappen best dat – naast al die verschillen – het soms ook fijn is om samen met je 
gelijken iets te ondernemen. Dat kan dankzij meerdere interne netwerken waaronder Jong Achmea, 
LHBT HoLa en Autisme Ambassade, culturele diversiteit en Kleurrijk Achmea. Er worden 
evenementen georganiseerd, waarmee het bewustzijn gecreëerd wordt dat iedereen anders mag zijn en 
toch een gezamenlijk doel nastreeft. Dat gebeurt bij Achmea.	
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3. AEGON (landelijk) 
 staat voor iedereen open 

Bij Aegon helpen we onze klanten bij het maken van bewuste financiële keuzes. voor nu, morgen én 
later. We zijn een bank, verzekeraar, pensioenbedrijf en vermogensbeheerder in één. Aegon is altijd op 
zoek naar talent. 

 
4. ASTICT (landelijk)	
 staat voor iedereen open 

Wij bemiddelen voor functies en specialisaties als Software tester TMap, Helpdesk specialist 
Windows, Systeembeheerder Windows Linux, Developer .NET C# Java PHP, Ethical hacker, Cyber 
Securityspecialist en Data analist R Python. 
 

5. Brunel (landelijk)	
 staat voor iedereen open 

Brunel is een bedrijf dat met projectmanagement, detachering en consultancy flexibele 
personeelsoplossingen biedt voor onze opdrachtgevers: bedrijven en de overheid. Brunel is 
beursgenoteerd en internationaal vertegenwoordigd in meer dan 40 landen. Maatschappelijk 
verantwoord ondernemen is een belangrijke pijler binnen Brunel. Wij willen een werkgever zijn voor 
iedere ondernemende en talentvolle specialist. In Nederland zijn we voor onze projecten en opdrachten 
binnen IT voortdurend op zoek naar die specialisten. Wij zoeken kandidaten voor functies in 
Informatiemanagement, Agile, Projectmanagement, Servicemanagement, Cloud (Azure), .Net, 
Netwerk en Security. Voor meer informatie kijk op www.brunel.nl. 

 
6. De Nederlandsche Bank (DNB) (Amsterdam) 
 staat voor iedereen open 
 
Technologische innovaties als virtuele valuta, robotisering en blockchaintechnologie hebben de 
financiële wereld compleet door elkaar geschud. Bij De Nederlandsche Bank (DNB) hebben we dus 
experts op het gebied van IT en data nodig om ons werk goed te kunnen blijven uitvoeren. 

Bij DNB werken we meer en meer digitaal en datagedreven, zodat we maximale waarde uit data 
kunnen halen. Als IT- of dataspecialist krijg je alle ruimte om hieraan een flinke bijdrage te leveren. 
Bijvoorbeeld door wensen en eisen van gebruikersgroepen te vertalen naar informatieproducten zoals 
dashboards, rapporten of specifieke programma’s. Ook kun je werken aan de continuïteit van 
betrouwbare gegevensstromen voor rapportages van financiële instellingen. 

Interesse? Neem eens een kijkje op werkenbijDNB.nl 
 

7. Enexis Netbeheer (landelijk)  
 staat voor iedereen open  
  
WIJ BRENGEN ENERGIE IN JE LEVEN  
Je smartphone opladen, koken, een warme douche nemen of reizen met de trein. Om prettig te leven 
heb je elk uur energie nodig. Dát maken wij mogelijk, met verschillende bedrijven die elk hun 
specialisme hiervoor inzetten (https://werkenbijenexis.nl/over-enexis-groep/onze-bedrijven).   
Enexis Netbeheer, onderdeel van Enexis Groep, brengt energie waar mensen licht en warmte nodig 
hebben. Via een grotendeels onzichtbaar netwerk voorzien we ruim 3 miljoen huishoudens en 



	
	
	
	

	 3	

bedrijven in Nederland van elektriciteit en gas. Met state-of-the-art dienstverlening en -netwerken 
leveren we veilig, altijd, overal en betaalbaar en zijn we voorbereid op duurzaam en flexibel 
tweerichtingsverkeer. Met technische en sociale innovaties zorgen we er voor dat terugleveren van 
zelf opgewekte, duurzame energie mogelijk is. En ook dat er altijd genoeg duurzame energie 
beschikbaar is. Dat doen we met trots, klantvriendelijk en vanuit het bewustzijn dat we maar één aarde 
hebben, waar we samen zuinig op moeten zijn. Kijk hier als je benieuwd bent naar ons volledige 
verhaal: https://www.enexis.nl/over-ons/wie-zijn-we/energierealisten.  
  
VOLOP TECHNIEK ÉN ICT  
Eén van onze belangrijkste taken is het beheren en onderhouden van gas- en elektriciteitsnetten en 
openbare verlichting. Dat is niet alleen technisch werk, maar gaat ook steeds meer digitaal. Met 
sensoren maken we de energienetten intelligent en zo kun je op afstand zien wanneer onderhoud nodig 
is. Achter je bureau kun je zelfs storingen voorkomen. En gaat het toch mis, dan is er altijd een 
monteur in de buurt met een technische oplossing.  
 
Wij zijn Enexis. De EnergieRealisten. - YouTube:   
https://www.youtube.com/watch?v=QSRvji7JwsU  
 
Enexis wenst iedereen warme feestdagen - YouTube:  
https://www.youtube.com/watch?v=8labd75uuYk  
 
8. FNV (midden Nederland)	
 staat voor iedereen open	
 
Wie werkt bij de FNV doet ertoe. Want je werkt voor de grootste vakbond in Nederland en haar leden. 
Dat zijn werknemers, maar ook uitkeringsgerechtigden, jongeren en gepensioneerden. Samen helpen 
we die aan een sterke positie in de samenleving. Je kunt dus daadwerkelijk iets betekenen voor onze 
maatschappij. We hebben een stevige ambitie op het gebied van arbeid en inkomen. We vertolken de 
stem van onze leden in de politiek, in alle sectoren, in de bedrijven, lokaal, nationaal en 
internationaal.  Er is veel werk te verrichten! Prachtig dat je ons daarbij wilt helpen. Op onze website 
https://werkenbij.fnv.nl/ kun je kijken welke mogelijkheden we je op dit moment kunnen bieden. 

Regelmatig hebben wij bijvoorbeeld vacatures openstaan voor: Consultant, Gastlesdocent, 
Infoconsulent, Beleidsadviseur. 
 

9. Gemeente Amsterdam (Amsterdam) 
 doelgroepenregistratie vereist 

Wij komen graag in gesprek met gemotiveerde kandidaten die van betekenis willen zijn voor de stad 
Amsterdam. 
 
Het is van belang dat de werkzoekenden beschikken over een registratie in het Doelgroepenregister (of 
daar eventueel voor in aanmerking komen.) 
 

10. Kadaster (Apeldoorn/Zwolle) 
 doelgroepenregistratie vereist 

Het Kadaster registreert en verstrekt gegevens over de ligging van vastgoed in Nederland en de 
daarmee samenhangende rechten, zoals eigendom en hypotheek. Als zelfstandig bestuursorgaan is dat 
onze wettelijke taak. Onze gegevens bieden houvast bij het onderzoeken van maatschappelijke 
vraagstukken. Of het nou gaat om de beste route voor een nieuwe snelweg, actuele ontwikkelingen op 
de woningmarkt, of het in beeld brengen van leegstand. 
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Concreet zoeken wij mensen uit het doelgroepenregister die het leuk vinden aan de slag te gaan bij 
ons. Nieuwsgierig naar onze vacatures? Neem gerust een kijkje op onze site 
https://werkenbijhetkadaster.nl/go/Alle-vacatures/4606901/. 
 

11. PWC (landelijk) 
 staat voor iedereen open 

Bij PwC in Nederland werken ruim 5.000 mensen met elkaar samen. We bekijken zaken vanuit 
verschillende invalshoeken om vertrouwen te bouwen en belangrijke problemen op te lossen. Je wordt 
in staat gesteld om het beste uit jezelf te halen door de ontwikkeling van je kennis, talent, mindset, 
gewoontes, drijfveren, associaties en acties. Samen streven daarbij naar een inclusieve cultuur waarin 
we diversiteit omarmen. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt – niet 
ondanks maar dankzij de verschillen. Wij respecteren wie je bent en inspireren je met wat je kunt 
worden, betekenen en bijdragen. 
 

12. Rabobank - Brainnet (landelijk) 
 staat voor iedereen open 

Rabobank vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen op de arbeidsmarkt, ook mensen met een 
arbeidsbeperking. De Rabobank werkt samen met Brainnet als tussenpartij, zij zetten de vacatures uit 
bij de bureaus. Benieuwd naar onze vacatures? Neem gerust een kijkje op onze site 
https://werkenbijbrainnet.nl/vacatures/.  

 

13. Randstad Participaties (landelijk) 
 staat voor iedereen open 
 
Wij verzorgen werving en selectie, detachering en jobcoaching voor kandidaten en vacatures bij 
verschillende opdrachtgevers. Graag maken wij kennis met werkzoekenden om te onderzoeken wat we 
voor elkaar kunnen betekenen op het gebied van werk en wij hebben een divers aanbod van actuele 
vacatures. 

https://www.randstad.nl/werknemers/diensten/participatie 
 

14. Reveal Talent (landelijk) 
 staat voor iedereen open 
 
Reveal overbrugt de afstand tussen werkgevers en mensen met daadkracht en technologie. Wij zijn er 
voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en helpen organisaties met de instroom van banen in 
het kader van de Banenafspraak of Social Return. Wij werken onder andere voor de Nationale Politie 
en enkele grote werkgevers. 
 

15. Rijksoverheid – Team Diversiteit & Inclusie (landelijk)	
 doelgroepenregistratie vereist	
	
Team Diversiteit & Inclusie ondersteunt het Rijk met verschillende diensten ter bevordering van 
diversiteit en inclusie op de werkvloer, waaronder de invulling van de Banenafspraak. 
Wij willen graag kennismaken met mensen die in aanmerking willen komen voor een baan op 
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mbo/hbo/wo-niveau bij een van de rijksdiensten in Nederland. Voorwaarde in het kader van de 
Banenafspraak is wel dat je bent opgenomen in het landelijke doelgroepregister. De Rijksoverheid is 
een hele grote, landelijke organisatie met heel veel verschillende mogelijkheden. Of je nu aan het werk 
wilt als administratief medewerker, beleidsmedewerker, juridisch medewerker, of een leuke functie 
binnen het IT-vakgebied zoekt, we hebben het allemaal. 
 
Tijdens de Meet & Greet ga je in gesprek met een van de recruiters van Team D&I. Samen met 
hem/haar ga je onderzoeken welke mogelijkheden er zijn binnen jouw specifieke vakgebied (of 
daarbuiten). 

 

16. Teamwerk (landelijk)	
 staat voor iedereen open / soms doelgroepenregistratie vereist 

Teamwerk zoekt met jou de HBO of WO baan die bij jou past! Wil je bijvoorbeeld werken bij de 
Belastingdienst, de Politie of een Ministerie, dan moet je al in het Doelgroepregister (DGR) staan. We 
volgen onze opdrachtgevers door heel Nederland. Je moet wel minimaal 12 uur per week kunnen 
werken. Opbouw van uren is vaak bespreekbaar. 

 

17. UWV (landelijk)	
 doelgroepenregistratie vereist 

Het UWV is altijd op zoek naar HBO of WO geschoolde kandidaten. Dit kan zijn van WEB designer 
tot TESTER. Heb je deze achtergrond dan gaan wij graag met je in gesprek. Wij kijken vooral naar 
wat je wel kunt en naar je mogelijkheden. 
Wij kijken er naar uit je te ontmoeten op deze Meet&Greet!  
 

18. VGZ (Zuidoost Nederland)	
 staat voor iedereen open  

Met ruim 4 miljoen verzekerden zijn we één van de grootste zorgverzekeraars zonder winstoogmerk 
van Nederland.  
Wij nodigen jou uit om samen met bijna 2.000 collega's de antwoorden te vinden om de zorg in 
Nederland zinnig en betaalbaar te houden. Dat is een spannende wegm, die vraagt om mensen met 
scherpte en ondernemerschap. Samen zoeken we steeds weer naar nieuwe wegen en oplossingen in 
heel complexe problematiek. 

VGZ is opgedeeld in verschillende vakgebieden: Klantcontact, IT, Data & Analytics, Marketing & 
Communicatie, Zorg, Staf & Support en Finance. Neem een kijkje op onze website om zo alvast een 
indruk te krijgen van de vacatures die open staan. 
VGZ vindt het belangrijk om een afspiegeling te zijn van de maatschappij en we kijken uit om in 
gesprek te gaan met jou. 
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19.  VodafoneZiggo (landelijk)	
 staat voor iedereen open	
 

Twee merken. Eén bedrijf. Wij zijn VodafoneZiggo. Allemaal werken we aan één doel: zorgen dat 
onze klanten altijd verbonden zijn en toegang hebben tot de beste entertainment. Dat kun je doen als 
ICT-er, winkelmedewerker, klantenservicemedewerker of met een functie op onze kantoren, 
bijvoorbeeld als marketeer of netwerkdesigner. VodafoneZiggo vindt het belangrijk dat iedereen zijn 
talenten kan benutten. Benieuwd naar wat we te bieden hebben? Kijk dan op onze carrièrewebsite of 
check de vacatures op https://www.vodafoneziggo.nl/werken-bij/ en kom met ons in gesprek.  

 


