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Digitale Meet & Greet donderdag 27 januari 2022 

Informatie deelnemende werkgevers  

 

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. 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. 

 

3. 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 

 

4. Balanz Facilitair (Landelijk) 
 

Doelgroepenregistratie vereist 

Jaarlijks zorgen we voor 50 werkplekken voor aanpakkers, zoals we onze 
collega’s met een afstand tot de arbeidsmarkt noemen. Bij onszelf, bij onze 
zusterbedrijven of bij opdrachtgevers. Ben jij een aanpakker? Check hier onze 
vacatures. 

 



	
	
	
	

	 2	

5. Louwmangroep (Landelijk) 

Staat voor iedereen open 

Wij zijn aanbieder van zorghulpmiddelen. Als specialist in auto- en 
woningaanpassingen ondersteunen we met Welzorg en RSR 
Revalidatieservice klanten met een functie- of mobiliteitsbeperking. Werken met 
de nieuwste technieken in een professionele organisatie, maar ook in de sfeer 
van een echt familiebedrijf: dat is werken bij Louwman Group. Nieuwsgierig naar 
onze vacatures? Check onze website. 

 

6. Nederlandsche Spoorwegen (Landelijk) 

Doelgroepenregistratie vereist 

In Nederland is er een grote groep mensen met een arbeidsbeperking. Voor hen 
is het niet altijd gemakkelijk een passende baan te vinden. NS vindt het 
belangrijk om banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking.  De 
banen die we voor mensen met een arbeidsbeperking aanbieden, vind je tussen 
onze openstaande vacatures. Deze hebben een extra label: participatiebaan. 
Benieuwd naar de actuele vacatures? Kijk hier. 

 

7. 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. 

 

8. 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. 

 

9. Rijksoverheid – Team Diversiteit & Inclusie (Landelijk)  
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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. 

Tijdens de Meet & Greet HBO WO komen wij graag in contact met mensen die in 
aanmerking willen komen voor een baan op 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. Rijksoverheid is een 
hele grote, landelijke organisatie met heel veel verschillende mogelijkheden. 

Tijdens de Meet & Greet HBO WO 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).  

 

10. Rituals (Landelijk) 

Staat voor iedereen open 

Bij Rituals staat de well-being van onze consument en medewerkers centraal. Zo 
hopen wij iedereen van de kleine momenten te laten genieten en een 
betekenisvolle ervaring te geven. Op ons hoofdkantoor werk je samen met 
collega's die gepassioneerd zijn over het werk, ons merk en het vinden van 
zingeving in alledaagse dingen. We zijn op zoek naar mensen met karakter, 
enthousiasme en energie. Samen vormen we een community waar we best 
practices delen, samen lunchen, successen vieren en hard werken om onze 
organisatie elke dag beter te maken. Als bedrijf draait het om de schoonheid van 
de wereld en het omarmen van verschillende culturen, onze voertaal op kantoor 
is dan ook Engels. We geloven dat diversiteit en inclusiviteit op de werkvloer de 
prestaties en de productiviteit vergroten. Klinkt dit jou als muziek in de oren? 
Bekijk dan hier onze beschikbare vacatures: careers.rituals.com.  

 

11. Van Lanschot (Landelijk) 

Staat voor iedereen open 

Het verhaal van Van Lanschot Kempen is een boeiend verhaal. Het is een verhaal 
over mensen die durven en actief zijn. Een verhaal over intelligente 
doeners die verantwoordelijkheid nemen, verwachtingen overtreffen, de kansen 
die ze zien goed overwegen en daarna verzilveren. Mensen die ondernemen, 
altijd inzettonen voor hun werk en hun steentje willen bijdragen aan belangrijke 
thema’s als duurzaamheid en vitaliteit. Ben jij zo iemand? Dan krijg je bij ons 
alle kansen. 

Diversiteit staat bij Van Lanschot Kempen hoog in het vaandel. Om dit  succesvol 
te maken is een inclusieve cultuur randvoorwaardelijk. Dit vraagt om een 
inclusieve mindset van elke medewerker zodat iedereen bij Van Lanschot 
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Kempen zich thuisvoelt ongeacht je achtergrond of het geluid dat je laat horen. 
Dit gaat niet alleen over acceptatie maar ook over écht gezien en gehoord 
worden.    

Wil je meer weten over ons of over de openstaande vacatures? Ga dan naar: 
www.werkenbijvanlanschotkempen.nl 

 

12. 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 
weg, 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. Nieuwsgierig naar 
onze vacatures? Check de website van VGZ. 
 

13. 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 en kom met ons in gesprek. 

 

14. Vrije Universiteit Amsterdam (regio Amsterdam) 
 

Doelgroepenregistratie vereist 

Bijdragen aan een betere wereld, door onderscheidend onderwijs en 
grensverleggend onderzoek. Dat is de ambitie van de Vrije Universiteit 
Amsterdam (VU). Een universiteit waar persoonlijke vorming én 
maatschappelijke betrokkenheid centraal staan. Waar we vanuit verschillende 
disciplines en achtergronden samenwerken aan innovaties en nieuwe inzichten.  
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Ons onderwijs en onderzoek beslaat het hele wetenschappelijke spectrum – van 
alfa, gamma en bèta tot leven en medisch – en is ingericht langs vier 
maatschappelijke thema’s: Connected World, Governance for Society, Human 
Health and Life Science en Science for Sustainability. Zo stimuleren we de 
multidisciplinaire samenwerking waar de maatschappelijke problemen van nu en 
straks om vragen. De uitstekend bereikbare VU Campus is gevestigd in het hart 
van de Amsterdamse Zuidas, een inspirerende omgeving voor onderwijs en 
onderzoek. Aan de VU werken ruim 4.600 medewerkers en volgen ruim 26.500 
studenten wetenschappelijk onderwijs.  
 
Maatschappelijke betrokkenheid staat bij de VU centraal. Wij zien het als onze 
verantwoordelijkheid om mensen met een arbeidsbeperking gelijke kansen te 
bieden om maatschappelijk bij te dragen en een onderdeel te zijn van het 
arbeidsproces. Indien mogelijk creëren wij ook mogelijkheden bij zowel 
faculteiten en diensten om mensen met een arbeidsbeperking een uitdagende 
baan en een veilige werkomgeving te bieden. 

 


