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Wat is het Lelystad Akkoord?

Het Lelystad Akkoord is een samenwerking van overheid, 
onderwijs, bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen. Alle 
met als doel de inclusieve arbeidsmarkt te creëren. Daarin blijft 

niemand aan de kant staan en is er ruimte voor ieders talent. 
Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt krijgen een kans! 

Die kunnen we samen bieden. We willen de sociaaleconomische 
positie van Lelystad duurzaam verbeteren. 

De Inclusieve Arbeidsmarkt is een arbeidsmarkt waaraan mensen 
zoveel mogelijk en duurzaam meedoen, niet kijkend naar 

beperkingen maar naar de mogelijkheden. Het Lelystad Akkoord 
zet hiervoor een netwerk op om te kijken naar kansen om mensen 

met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen, te 
voorkomen dat werknemers werkloos worden, de aansluiting 

tussen werkgevers en opleidingen zo groot mogelijk te maken. Het 
doel is om zoveel mogelijk mensen werkzekerheid te bieden en 

daarmee al het arbeidspotentieel in de regio te benutten. Bedrijven 
die hieraan meedoen zijn inclusieve ondernemers.

Wat is de inclusieve arbeidsmarkt?



Jaarverslag 2020
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Voorwoord van de voorzitter
Andries Greiner

Vindingrijkheid

Menige organisatie heeft zich afgelopen jaar het hoofd gebroken over de vraag hoe de betrokkenen bij die 

organisatie ook werkelijk betrokken kunnen blijven. We leven immers in een tijd waarin persoonlijke ontmoe-

tingen slechts beperkt kunnen plaatsvinden. Dat geldt ook voor de Vrienden van het Lelystad Akkoord. Voor 

hen komt erbij dat de inclusieve arbeidsmarkt waarvoor het Lelystad Akkoord in het leven is geroepen door 

dezelfde oorzaak - het verlammende effect van het coronavirus - wordt bedreigd. In de Stuurgroep is dan ook 

naarstig gezocht naar manieren waarop het netwerk intact, levendig en zo mogelijk uitgebreid kon worden. 

Nu kunnen we constateren dat de Vrienden niets van hun betrokkenheid hebben verloren. Zeker, in de vele 

gesprekken die campagnemanager Irene Medema – vaak telefonisch – voerde, kwamen meer en andere on-

derwerpen aan de orde dan voorheen. Het behoud van de arbeidsplaats kreeg prioriteit naast hoe kunnen we 

meer “doelgroepers” aan een plek in een bedrijf helpen, maar geen van de Vrienden haakte af.

Vindingrijkheid is geboden, ook als het gaat om de beroepsopleidingen ondanks wegvallende of haperende 

stages te kunnen laten doorgaan. Dat geldt eens te meer voor de kwetsbare deelnemers aan het LelyTalent-

project. Maar vindingrijkheid blijkt een kerncompetentie van het Lelystad Akkoord te zijn geworden. Tal van 

oplossingen werden aangedragen. U leest erover in dit jaarverslag.

Het Lelystad Akkoord heeft als “oliespuit” een stevige positie in de Lelystadse wereld van arbeidstoeleiding 

verworven. Deze samenwerking onderwijs-overheid-bedrijfsleven zonder bureaucratie, onder aanvoering van 

een dynamische stuurgroep en met een vooruitgeschoven post in de persoon van Irene blijkt een succesfor-

mule te zijn. Dat zal in 2021 stellig weer blijken.

 

Andries Greiner, 

Voorzitter Stuurgroep Lelystad Akkoord
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Interview met wethouder 
David de Vreede 

Al eerder heb ik via Teams kennisgemaakt met wethouder David de Vreede. Voor dit jaarverslag heb ik een 

interview met hem. Geboren Rotterdammer, afkomstig uit een ondernemersgezin en tijdens zijn schooltijd op-

gegroeid op het platteland van de Hoeksche Waard, sinds een aantal maanden wethouder met de portefeuilles 

Werk en Inkomen, Financiën, Grondzaken, Armoede en Schulddienstverlening, Integrale Handhaving Dienst-

verlening, uitvoering ICL en aanpak asbestdaken. En hiermee de wethouder die betrokken is bij het Lelystad 

Akkoord. 

 

David heeft de portefeuille van zijn partijgenoot John van den Heuvel overgenomen toen deze plotseling kwam 

te overlijden. “In de anderhalf jaar tot aan de verkiezingen wil ik het mooie werk van mijn voorganger in ere 

houden en op mijn manier vooruitgang boeken in de lopende dossiers.” zegt hij met veel respect voor John. 

 

David is een nuchtere Rotterdammer met hart voor Lelystad. “Ik ben in korte tijd gevallen voor de charme van 

deze stad met het gemoedelijke en de cohesie van een dorp” zegt David de Vreede “De lijnen zijn kort, mensen 

kennen elkaar en ik zie heel veel mooie initiatieven in deze stad”. Hij benadrukt dat het van belang is om deze 

mooie initiatieven aan elkaar te koppelen met als gemeenschappelijk doel: het helpen van de doelgroep bij het 

toe leiden naar werk.

Op de vraag wat zijn eerste indruk van het Lelystad Akkoord is, antwoordt hij vastberaden: “Een hele frisse 

indruk en ik vind het heel mooi te zien dat het ook echt sámen met bedrijven is en dat iedereen meedoet.” Het 

is volgens David geen kopie van andere gemeenten “Lelystad heeft met het Lelystad Akkoord een hele mooie 

eigen formule!”

Hij omarmt de samenwerkingen vanuit Lelystad met het ZLF, Lelytalent en ook de BKL. “Hier kunnen we de ko-

mende periode nog veel meer winst uit halen door verder te verbinden en samen op te trekken.” vult David aan. 

Het initiatief dat het Lelystad Akkoord oppakte waarbij de horeca de zorg ondersteunt vindt hij een voorbeeld 

van een mooi resultaat van verbinden en samenwerken. 

Afrondend vraag ik hem welke wens hij heeft voor de komende periode van het Lelystad Akkoord. “Ik wens 

dat iedereen elkaar juist  in deze tijd opzoekt, uiteraard daar waar het kan en veilig is. Zodat we niet van                 

elkaar vervreemden. Ik hoop dat we samen de uitdagingen het hoofd kunnen bieden en dat we elkaar weten 

te vinden!”. 
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Interview  met Danielle de Blieck, nieuwe 
directeur Sociaal Domein 

In september 2020 startte Daniëlle de Blieck in haar nieuwe rol directeur sociaal domein. Tijd om adem te 

halen heeft ze niet gehad. Vanaf dat moment werd ze volledig in beslag genomen door het ‘Jeugddossier’. Tot 

en met de Kerst heeft ze met haar kersverse team  hier hard aan gewerkt.

“Nu is het tijd om een nieuwe koers te bepalen en in te zetten op een integraal sociaal domein met een          

‘maatschappelijke doe-agenda’ laat Daniëlle weten.

Tijdens ons gesprek bruist ze van de energie. Daniëlle laat weten uit een ondernemersgezin te komen en heeft 

10 jaar geleden de stap vanuit het bedrijfsleven naar het sociaal domein gemaakt. Als ik vraag naar de moti-

vatie antwoordt ze: “Graag voeg ik waarde toe en ik wil anderen  de kans geven die ik zelf ook ooit heb gehad”. 

Lelystad is niet zomaar de plaats waar ze is gaan werken; eind jaren 80 woonde Daniëlle enkele jaren in           

Lelystad en ze heeft hier nu nog steeds familie wonen.

 

Danielle heeft veel zin om de komende periode te werken aan het sociale domein. Ze ziet als een rode draad de 

samenhang van scholing, werk, wonen en een fijne thuisbasis voor iedere inwoner. “In Lelystad zijn al prach-

tige initiatieven die hier op zijn gericht”. Het is de kunst om deze samen te brengen, zodat we elkaar meer en 

meer kunnen versterken!”. “Het Lelystad Akkoord is voor mij zo’n initiatief waar ik heel blij van word, daar zitten 

alle partners aan tafel met wie ik graag het gesprek wil voeren. Hoe mooi is dat”. Daniëlle ziet Lelystad als een 

startup en wil die graag laten groeien naar een scale up. 
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2020 samengevat 

2020 gaat de boeken in als een disruptief jaar in alle opzichten. Ook binnen het Lelystad Akkoord is er plotse-

ling geen ruimte meer voor evenementen met grote groepen en de o zo belangrijke persoonlijke verbindingen. 

Ondanks deze beperkingen is 2020 voor het Lelystad Akkoord wel het jaar van de inhoudelijke bijdrage aan 

de maatschappij. Hierbij springen de campagnes Houd Lelystad boven water, Horeca helpt de zorg en de 

oproep voor stageplekken bij de Week van de Ondernemer boven alle initiatieven uit. Vanuit onze doelstelling 

hebben we extra aandacht aan de inclusieve arbeid besteed in dit jaar. We hebben ons ingezet om het thema 

via alle kanalen top of mind te houden door voorbeelden te blijven geven en trouwe vrienden van het Lelystad 

Akkoord in het zonnetje te zetten. Daarnaast hebben we door inhoudelijke sessies ondersteuning geboden om 

mensen met een afstand zo veel mogelijk aan het werk te houden.Ook in het jaar waarin online de boventoon 

voert heeft Lelystad Akkoord een zeer groot bereik gehad op de sociale kanalen. En ondanks alle beperkingen, 

hebben we veel verbindingen kunnen leggen met andere initiatieven en organisaties in Lelystad om het uitein-

delijke doel, een inclusieve stad, te bereiken. Zo kijken we met gepaste trots terug op 2020.

Ik wil iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan het afgelopen jaar heel hartelijk bedanken: 

	de vrienden –  zij bieden werkzoekenden en mensen met een afstand een kans

	onze voorzitter  –  hij zet zich belangeloos in voor onze missie  

	de stuurgroep  –  met elkaar vormen de leden van de stuurgroep, samen met de  

   (samenwerkings)partners, een krachtige basis voor 

   (de uitbouw van) het netwerk.

	de media afdeling van de gemeente  –  zij verzorgden de uitingen van de masterclass en dit jaarverslag

	het team van het werkbedrijf  –  samen gingen we in contact met bedrijven en werd het akkoord 

   ondersteund bij nieuwsbrieven en andere acties

	de PIL (penitentiaire 

 inrichting Lelystad)  –  door hen is het mogelijk gemaakt dit jaarverslag te drukken

	de experts  –  met hen verzorgden we de inhoudelijke masterclasses

Hartelijke groet, 

Irene Medema 

Campagnemanager Lelystad Akkoord
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2020 samengevat 

Diverse gerealiseerde campagnes

Magazine “3 jaar Lelystad Akkoord”

Social Media

Nieuwsbrief

Persmomenten

Radio interview

Website

Project Nieuwe Banen

Vrienden van het Lelystad Akkoord

Samenwerkingsorganisatie Bedrijfsleven Beroepsonderwijs (SBB)

Lelytalent

Ondernemersplein

Bedrijfskring Lelystad (BKL)

Partners van Werkbedrijf

Challenge up

Rabobank

Flevoland werkt

Digilab

PR en Marketing

Verbinding en 
samenwerken
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2020 samengevat 

Masterclass

Jaarverslagen persoonlijk afgegeven

Vertegenwoordiging Lelystad Akkoord in het netwerk

Actieve benadering voor stageplaatsen

Stuurgroepvergaderingen

Woonzorg ontvangt medewerkers Haje en  
blauwdruk Horeca in de zorg

de ontmoetingen en overhandigingen van de 
,verrassingspakketten in de campagne 

“Houd Lelystad boven water”

Topbedrijven Lelystad

Groei van 10%

215 vrienden 

841 Volgers LinkedIn 

443 volgers Facebook

Persoonlijke 
ontmoetingen

Vrienden van het 
Lelystad Akkoord
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Hoogtepunten 
PR & marketing

	Glossy magazine “3 jaar Lelystad Akkoord”: een bundeling van alle activiteiten en resultaten van de 

 afgelopen 3 jaar en persoonlijk overhandigd bij ruim 100 vrienden, daarnaast online verspreid onder ruim 

 200 contacten.

 

	Campagne “Houd Lelystad boven water!” om werkgevers een hart onder de riem te steken en hiermee 

 mensen aan het werk te houden

	Campagne ”Horeca Lelystad ontzorgt de zorg!” en bijbehorende blauwdruk en plaatsing van ruim 

 20 medewerkers

	Filmopname van Ben Vermeer en Irene Medema bij “Week van de Ondernemer” …met oproep voor 

 stageplaatsen.

	8 Nieuwsbrieven met een bereik van meer dan 200 adressen

	Reputatie van het Lelystad Akkoord is goed: uitsluitend positieve reacties in de pers en online kanalen

	Zichtbaar en actief bereik op Facebook tussen de 800 en 1200 views per post en 443 volgers

	Zichtbaar en actief bereik LinkedIn tussen 800 en 2000 views per post  en 841 volgers

	Continuïteit op twitter met meer dan 320 volgers

	Vier artikelen in de gedrukte pers

	Radio interview bij Omroep Flevoland
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Hoogtepunten 
PR & marketing
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Driejarenverslag 

	Het driejarenverslag is een bundeling van alle activiteiten en resultaten van de afgelopen 3 jaar van het  

 Lelystad Akkoord in een glossy magazine. 

	Het persoonlijk overhandigen levert veel positieve reacties op. De Vrienden vinden het een prachtig 

 boekwerk en het is een mooi overzicht van wat we met z’n allen hebben neergezet. Daarnaast is het 

 een waardevol contactmoment in deze bijzondere tijd. 

	De diverse fragmenten worden opnieuw verspreid en online onder de aandacht gebracht via de 

 diverse kanalen. Zo zijn de zichtbaarheid en het bereik vele malen groter. 
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Houd Lelystad 
boven water!

Campagne:
Houd Lelystad boven water!

	Bijna 10 bedrijven werden verrast ter stimulering

	Dus bijna 10 bedrijven geholpen met een bestelling

	Veel media-aandacht 

	Positieve reacties op social media

	Support door BKL en Rabobank

Actie!
Houd Lelystad boven water!
Samen zetten de Vrienden van het Lelystad Akkoord de schouders 
eronder. We zetten ons in om zoveel mogelijk bedrijven draaiend te  

houden en daarmee mensen aan het werk te houden.

Wat doe jij op dit moment om je business zo goed en kwaad als
 mogelijk draaiende te houden?

Maak hier een foto of een film van (maximaal 20 seconden) en 
stuur die naar info@lelystadakkoord.nl

Wij delen alle ideeën en omdenk-oplossingen via onze kanalen om 
zo anderen te inspireren. Samen dagen we elkaar uit om binnen de 

richtlijnen creatief te zijn in wat wel kan!

Iedere week wordt een van de inzenders verrast met een bezorging 
aan de deur! Binnenkort wordt bekend wat  deze eerste week voor 

je deur kan staan.

Heb je vragen of ideeën laat het mij weten 
via info@lelystadakkoord.nl

Blijf gezond en positief! Schouders eronder. 
Hartelijke groet, 

Irene Medema, Campagnemanager Lelystad Akkoord

Zie onze kanalen:                      en nieuwsbrief.
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Campagne: Horeca 
Lelystad ontzorgt de zorg!

	Samen met Woonzorg Flevoland en Hajé Restaurants slaat Lelystad Akkoord de handen ineen om 

 horecamedewerkers die nu thuiszitten, in te zetten in de zorg.

	Resultaat: meer dan 20 horecamedewerkers helpen in de zorg en verlichten de werkzaamheden van het

 reguliere zorgpersoneel.

Actie!
Houd Lelystad boven water!
Samen zetten de Vrienden van het Lelystad Akkoord de schouders 
eronder. We zetten ons in om zoveel mogelijk bedrijven draaiend te  

houden en daarmee mensen aan het werk te houden.

Wat doe jij op dit moment om je business zo goed en kwaad als
 mogelijk draaiende te houden?

Maak hier een foto of een film van (maximaal 20 seconden) en 
stuur die naar info@lelystadakkoord.nl

Wij delen alle ideeën en omdenk-oplossingen via onze kanalen om 
zo anderen te inspireren. Samen dagen we elkaar uit om binnen de 

richtlijnen creatief te zijn in wat wel kan!

Iedere week wordt een van de inzenders verrast met een bezorging 
aan de deur! Binnenkort wordt bekend wat  deze eerste week voor 

je deur kan staan.

Heb je vragen of ideeën laat het mij weten 
via info@lelystadakkoord.nl

Blijf gezond en positief! Schouders eronder. 
Hartelijke groet, 

Irene Medema, Campagnemanager Lelystad Akkoord

Zie onze kanalen:                      en nieuwsbrief.
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Zichtbaarheid op LinkedIn

Online een groot 
netwerk met relevante 
contacten!

Zichtbaarheid op LinkedIn
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contacten!
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Hoogtepunten 
persoonlijke ontmoetingen

	Fysieke Masterclass “Cultuurverschillen in het bedrijf” voor ca 40 deelnemers

	Brainstorm met de specialisten van het Werkbedrijf, de provincie, UWV, Driemension

	Online Masterclass ”Werken op afstand met mensen met een afstand in Coronatijd”  met ca 25 deelnemers

	Een online netwerkmoment georganiseerd

	Goede ontmoetingen bij uitreiken “3 jaar Lelystad Akkoord”. Het Lelystad Akkoord ontvangt hier 

 enthousiaste reacties op!

	Tijdens bezoeken actief vacatures voor stageplaatsen opgehaald

	Actief geparticipeerd tijdens (online)evenementen en bijeenkomsten

	6 stuurgroep bijeenkomsten

	Samenwerkingen: Lelytalent, Ondernemersplein, BKL, Woonzorg, Hajé, Driemension, Challenge up, 

 Rabobank, Flevoland werkt, Digilab
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Impressie Masterclasses

masterclass

Lelystad Akkoord 
“Werken op afstand met 
mensen met een afstand 

in Coronatijd”
Woensdag 9 december a.s. 
9.00 - 10.00 uur online sessie

www.lelystadakkoord.nl

In de tijd waarin Corona een rol speelt wordt er van ons allen ge-
vraagd om op een afstand te werken en daar waar mogelijk vanuit 
huis. Voor iedereen is dit een behoorlijke uitdaging en zeker voor 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Mensen die vanuit de inclusieve arbeidsmarkt aan de slag zijn, 
hebben vaak meer begeleiding nodig en ook meer instructie. Om 
te voorkomen dat nu net zij als eerste aan de kant komen te staan 
hebben wij vanuit het Lelystad Akkoord een masterclass ontwikkeld 
waarin een aantal thema’s de revue passeren. 

In een deskundig team zijn wij nagegaan welke vragen er leven en 
welke uitdagingen er aan de orde zijn. Vanuit dit team waren 
Barry Schoenmaker en Jan Boerstra (Provincie Flevoland), 
Erdal Ulger (UWV) Jolanda Degen en Daan Kuiper (ROC Flevoland), 
Margriet van Oosten (Driemension), Eric Slingerland en 
Marcel Dekker (Werkbedrijf Lelystad), Tim Korff (GGZ) vertegen-
woordigd en zullen ook deelnemen en/of bijdrage leveren aan de 
masterclass. 

De volgende onderwerpen zullen in de 
masterclass de revue passeren:
• Aanleiding en urgentie 
  o  Waarom is het juist voor de inclusieve arbeidsmarkt zo lastig
    om op afstand te werken?
  o Hoe kunnen we voorkomen dat er mensen worden ontslagen 
   of banen op de tocht komen te staan?
• Leiderschap op afstand 
  o Hoe kun je medewerkers goed begeleiden als ze vanuit 
   huis werken? 
• Hoe geef je aandacht aan onzekerheden op de werkvloer in 
  deze lastige tijd? Een werkgever aan het woord 
• Kansen en mogelijkheden in deze tijd 

Het zal een interactieve sessie worden waarin volop ruimte is om 
met elkaar in gesprek te gaan over het omgaan met de doelgroep en 
over de uitdagingen die als werkgever daarin tegenkomt.

Aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden zullen we u mee-
nemen in de uitdagingen en ontdekkingen hoe je jouw medewerkers 
het beste in hun kracht zet in deze lastige tijd. Kennis en inzichten 
wordt gedeeld.

Op 9 december organiseert het Lelystad Akkoord deze masterclass. 
Dit zal een online sessie worden zodat iedereen op veilige afstand 
kan meedoen. Meer details volgen spoedig, maar reserveer alvast de 
datum: 9 december a.s. van 9.00 -10.00 uur. Meld je aan via deze link
www.lelystadakkoord.nl/masterlclass-werken-op-afstand-met-men-
sen-met-een-beperking-in-coronatijd/

Na afloop van de masterclass ontvangt u een overzicht met handige 
tips en links naar diverse handige sites. Bovendien zullen we de 
contactgegevens van onze deskundigen delen zodat u na afloop 
rustig verder over uw eigen situatie kan verder praten. 

Met vriendelijke groet, 
Irene Medema
Campagnemanager Lelystad Akkoord

Deze masterclass zal vervolgd worden begin januari. In de volgende 
masterclass gaan we verder in op de kracht van de keten, hoe kan een 
platform hierin een rol spelen en welke omscholingsmogelijkheden zijn 

masterclassmasterclassmasterclassmasterclass

Lelystad Akkoord
“Cultuurverschillen in het 

bedrijf”
dinsdag 3 maart 2020 module 8 

www.lelystadakkoord.nl

Wanneer?
Locatie       Werkbedrijf Lelystad, Vaartweg 67 
Ontvangst     15.30 uur
Start masterclass    15.45 uur 
Einde masterclass   17.15 uur 
Napraten en een drankje tot ca  18 uur

Onderwerpen die worden behandeld:
• Van ver gekomen: het verhaal achter een vluchteling en hoe is het 

om in Nederland mee te doen? – spreker Natasja Bijl
• Delen van inzichten en ervaringen in het werken met status-
 houders en mensen met een niet-Nederlandse achtergrond.
• Mixed teams, hoe werkt dat?
• Praktische handvatten in de samenwerking

Deze masterclass wordt inhoudelijk gevuld door diverse ervarings-
deskundigen vanuit diverse rollen en invalshoeken. 

Natasja Bijl
journalist en auteur presenteert het 
deel van de masterclass met als titel 
‘Van ver gekomen’. Hierin vertelt zij 
welke weg Eritrese vluchtelingen tij-
dens hun vlucht hebben afgelegd, maar 
ook welke moeilijkheden zij ervaren in 
hun nieuwe thuisland. Leidraad voor 
deze masterclass is haar onlangs ver-
schenen roman ADEM, sterk geïnspi-
reerd op het leven van haar Eritrese 
‘taalmaatje’ en inmiddels goede vriend. 
www.natasjabijl.nl/roman-adem/

Johan Tijink 
franchiseondernemer KFC werkt al 
jaren met diverse culturen en mensen 
met een andere afkomst dan Neder-
land. Zijn ervaringen variëren van 
‘teleurstellend’ tot ‘whoaa, deden alle 
stagiaires/werknemers dat maar.’ 
Tijink: ‘Taalachterstand is een pro-
bleem. Sommigen zijn te afwachtend, 
komen pas op gang als de leidingge-
vende iets zegt.”

Werkcoach Saskia Anakotta
heeft veel ervaring in het begeleiden 
van werkzoekenden van diverse cultu-
ren. Saskia vertelt op praktische wijze 
waar je als werkgever rekening moet 
houden en het verschil in houding en 
non verbale communicatie. 
Alicia van Gelderen van Vluchtelingen-
werk werk veel samen met Saskia. Ze 
zal samen met haar de ervaringen en 
tips delen.  

Teamleider Brian Werkgoud van Marfo heeft in zijn team een groot 
aantal statushouders. Zijn benadering deelt hij met de deelnemers 
van de masterclass. Marfo is gevestigd in Lelystad, produceert maal-
tijden voor vliegtuigmaatschappijen en werkt in ploegendiensten. 

Aanmelden voor de masterclass kan tot 
1 maart via info@lelystadakkoord.nl.
Voor vrienden van het LA is deze masterclass kosteloos. Kijk voor de 
vrienden van het Lelystad Akkoord op onze website 
www.lelystadakkoord.nl

Ben je geen vriend maar wil je deze masterclass wel volgen, meld je 
dan aan via info@lelystadakkoord.nl en na het voldoen van de factuur 
ter hoogte van 75 euro heeft u garantie op deelname. 

Bestellen boek van Natasja:
Deelnemers kunnen voor 10 euro het boek van Natasja bestellen 
i.p.v. de winkelprijs van 20 euro. Graag bij aanmelding aangeven of je 
het boek wil bestellen. 

Voor vragen over de masterclass kunt u contact opnemen met 
Irene Medema, campagnemanager Lelystad Akkoord.
info@lelystadakkoord.nl
M 06-26408841

Masterclass: Cultuurverschillen in het bedrijf 
 

Op dinsdag 3 maart 2020 organiseert het Lelystad Akkoord haar 7e masterclass. 
 
Ontvangst  15.30 uur 
Start masterclass 15.45 uur  
Einde masterclass 17.15 uur  
Napraten en een drankje tot ca 18 uur 
 
Onderwerpen die worden behandeld: 

• Van ver gekomen: het verhaal achter een vluchteling en hoe is het om in 
Nederland mee te doen? – spreker Natasja Bijl 

• Delen van inzichten en ervaringen in het werken met statushouders en 
mensen met een niet-Nederlandse achtergrond. 

• Mixed teams, hoe werkt dat? 
• Praktische handvatten in de samenwerking 

 
Deze masterclass wordt inhoudelijk gevuld door diverse ervaringsdeskundigen vanuit 
diverse rollen en invalshoeken.  
 
Natasja Bijl- journalist en auteur presenteert het deel van de masterclass met als titel 
'Van ver gekomen'. Hierin vertelt zij welke weg Eritrese vluchtelingen tijdens hun 
vlucht hebben afgelegd, maar ook welke moeilijkheden zij ervaren in hun nieuwe 
thuisland. Leidraad voor deze masterclass is haar onlangs verschenen roman 
ADEM, sterk geïnspireerd op het leven van haar Eritrese 'taalmaatje' en inmiddels 
goede vriend.  
https://natasjabijl.nl/roman-adem/ 

 
 
Johan Tijink franchiseondernemer KFC en werkt al jaren met diverse culturen en 
mensen met een andere afkomst dan Nederland. Zijn ervaringen variëren van 
‘teleurstellend’ tot ‘whoaa, deden alle stagiaires/werknemers dat maar.’ Tijink: 
‘Taalachterstand is een probleem. Sommigen zijn te afwachtend, komen pas op gang 
als de leidinggevende iets zegt.” 
 

 
 
Werkcoach Saskia Anakotta heeft veel ervaring in het begeleiden van 
werkzoekenden van diverse culturen. Saskia vertelt op praktische wijze waar je als 
werkgever rekening moet houden en het verschil in houding en non verbale 
communicatie.  
 

 
 
Alicia van Gelderen van Vluchtelingenwerk werk veel samen met Saskia. Ze zal 
samen met haar de ervaringen en tips delen.   
 
Teamleider Brian Werkgoud van Marfo heeft in zijn team een groot aantal 
statushouders. Zijn benadering deelt hij met de deelnemers van de masterclass. 
Marfo is gevestigd in Lelystad, produceert maaltijden voor vliegtuigmaatschappijen 
en werkt in ploegendiensten.  
 

 
 
Aanmelden voor de masterclass kan tot 1 maart via info@lelystadakkoord.nl. 
Voor vrienden van het LA is deze masterclass kosteloos. Kijk voor de vrienden van 
het Lelystad Akkoord op onze website www.lelystadakkoord.nl 
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masterclass

Lelystad Akkoord 
“Werken op afstand met 
mensen met een afstand 

in Coronatijd”
Woensdag 9 december a.s. 
9.00 - 10.00 uur online sessie

www.lelystadakkoord.nl

In de tijd waarin Corona een rol speelt wordt er van ons allen ge-
vraagd om op een afstand te werken en daar waar mogelijk vanuit 
huis. Voor iedereen is dit een behoorlijke uitdaging en zeker voor 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Mensen die vanuit de inclusieve arbeidsmarkt aan de slag zijn, 
hebben vaak meer begeleiding nodig en ook meer instructie. Om 
te voorkomen dat nu net zij als eerste aan de kant komen te staan 
hebben wij vanuit het Lelystad Akkoord een masterclass ontwikkeld 
waarin een aantal thema’s de revue passeren. 

In een deskundig team zijn wij nagegaan welke vragen er leven en 
welke uitdagingen er aan de orde zijn. Vanuit dit team waren 
Barry Schoenmaker en Jan Boerstra (Provincie Flevoland), 
Erdal Ulger (UWV) Jolanda Degen en Daan Kuiper (ROC Flevoland), 
Margriet van Oosten (Driemension), Eric Slingerland en 
Marcel Dekker (Werkbedrijf Lelystad), Tim Korff (GGZ) vertegen-
woordigd en zullen ook deelnemen en/of bijdrage leveren aan de 
masterclass. 

De volgende onderwerpen zullen in de 
masterclass de revue passeren:
• Aanleiding en urgentie 
  o  Waarom is het juist voor de inclusieve arbeidsmarkt zo lastig
    om op afstand te werken?
  o Hoe kunnen we voorkomen dat er mensen worden ontslagen 
   of banen op de tocht komen te staan?
• Leiderschap op afstand 
  o Hoe kun je medewerkers goed begeleiden als ze vanuit 
   huis werken? 
• Hoe geef je aandacht aan onzekerheden op de werkvloer in 
  deze lastige tijd? Een werkgever aan het woord 
• Kansen en mogelijkheden in deze tijd 

Het zal een interactieve sessie worden waarin volop ruimte is om 
met elkaar in gesprek te gaan over het omgaan met de doelgroep en 
over de uitdagingen die als werkgever daarin tegenkomt.

Aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden zullen we u mee-
nemen in de uitdagingen en ontdekkingen hoe je jouw medewerkers 
het beste in hun kracht zet in deze lastige tijd. Kennis en inzichten 
wordt gedeeld.

Op 9 december organiseert het Lelystad Akkoord deze masterclass. 
Dit zal een online sessie worden zodat iedereen op veilige afstand 
kan meedoen. Meer details volgen spoedig, maar reserveer alvast de 
datum: 9 december a.s. van 9.00 -10.00 uur. Meld je aan via deze link
www.lelystadakkoord.nl/masterlclass-werken-op-afstand-met-men-
sen-met-een-beperking-in-coronatijd/

Na afloop van de masterclass ontvangt u een overzicht met handige 
tips en links naar diverse handige sites. Bovendien zullen we de 
contactgegevens van onze deskundigen delen zodat u na afloop 
rustig verder over uw eigen situatie kan verder praten. 

Met vriendelijke groet, 
Irene Medema
Campagnemanager Lelystad Akkoord

Deze masterclass zal vervolgd worden begin januari. In de volgende 
masterclass gaan we verder in op de kracht van de keten, hoe kan een 
platform hierin een rol spelen en welke omscholingsmogelijkheden zijn 
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Wanneer?
Ontvangst     15.30 uur
Start masterclass    15.45 uur 
Einde masterclass   17.15 uur 
Napraten en een drankje tot ca  18 uur

Onderwerpen die worden behandeld:
• Van ver gekomen: het verhaal achter een vluchteling en hoe is het 

om in Nederland mee te doen? – spreker Natasja Bijl
• Delen van inzichten en ervaringen in het werken met status-
 houders en mensen met een niet-Nederlandse achtergrond.
• Mixed teams, hoe werkt dat?
• Praktische handvatten in de samenwerking

Deze masterclass wordt inhoudelijk gevuld door diverse ervarings-
deskundigen vanuit diverse rollen en invalshoeken. 

Natasja Bijl 
journalist en auteur presenteert het 
deel van de masterclass met als titel 
‘Van ver gekomen’. Hierin vertelt zij 
welke weg Eritrese vluchtelingen tij-
dens hun vlucht hebben afgelegd, maar 
ook welke moeilijkheden zij ervaren in 
hun nieuwe thuisland. Leidraad voor 
deze masterclass is haar onlangs ver-
schenen roman ADEM, sterk geïnspi-
reerd op het leven van haar Eritrese 
‘taalmaatje’ en inmiddels goede vriend. 
www.natasjabijl.nl/roman-adem/
 
Johan Tijink 
franchiseondernemer KFC en werkt al 
jaren met diverse culturen en mensen 
met een andere afkomst dan Neder-
land. Zijn ervaringen variëren van 
‘teleurstellend’ tot ‘whoaa, deden alle 
stagiaires/werknemers dat maar.’ 
Tijink: ‘Taalachterstand is een pro-
bleem. Sommigen zijn te afwachtend, 
komen pas op gang als de leidingge-
vende iets zegt.”

Werkcoach Saskia Anakotta 
heeft veel ervaring in het begeleiden 
van werkzoekenden van diverse cultu-
ren. Saskia vertelt op praktische wijze 
waar je als werkgever rekening moet 
houden en het verschil in houding en 
non verbale communicatie. 
Alicia van Gelderen van Vluchtelingen-
werk werk veel samen met Saskia. Ze 
zal samen met haar de ervaringen en 
tips delen.  

Teamleider Brian Werkgoud van Marfo heeft in zijn team een groot 
aantal statushouders. Zijn benadering deelt hij met de deelnemers 
van de masterclass. Marfo is gevestigd in Lelystad, produceert maal-
tijden voor vliegtuigmaatschappijen en werkt in ploegendiensten. 

Aanmelden voor de masterclass kan tot 
1 maart via info@lelystadakkoord.nl.
Voor vrienden van het LA is deze masterclass kosteloos. Kijk voor de 
vrienden van het Lelystad Akkoord op onze website 
www.lelystadakkoord.nl

Ben je geen vriend maar wil je deze masterclass wel volgen, meld je 
dan aan via info@lelystadakkoord.nl en na het voldoen van de factuur 
ter hoogte van 75 euro heeft u garantie op deelname. 

Bestellen boek van Natasja:
Deelnemers kunnen voor 10 euro het boek van Natasja bestellen 
i.p.v. de winkelprijs van 20 euro. Graag bij aanmelding aangeven of je 
het boek wil bestellen. 

Voor vragen over de masterclass kunt u contact opnemen met 
Irene Medema, campagnemanager Lelystad Akkoord.
info@lelystadakkoord.nl
M 06-26408841
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Vrienden van 
het Lelystad Akkoord

	Topbedrijven van Lelystad met aandacht voor inclusie zijn aangesloten.

	Een hecht netwerk waar mensen elkaar inmiddels leren kennen en weten te vinden.

	Groot aantal van de leden is erg betrokken en actief als het gaat om de inclusieve arbeidsmarkt

	Er hebben geen vrienden opgezegd

	Groei in leden van meer dan 10%

 	215 vrienden 

		841 volgers LinkedIn 

		443 volgers Facebook

	Het Lelystad Akkoord heeft inmiddels 215 vrienden. Daar wij zijn wij enorm trots op en blij mee. 

 Ook u kan zich aansluiten. 

 Doe mee met het Lelystad Akkoord, 
 geef mensen een kans!

 	Ik zeg ja tegen het Lelystad Akkoord want ik:

  1. Help kansen creëren voor de inclusieve arbeidsmarkt

  2. Steun het initiatief om krachten te bundelen in het Lelystad Akkoord

  3. Wil voor iedere jongere een passende stageplaats

	Aanmelden kan via de website https://www.lelystadakkoord.nl/vrienden/

“Ik ben zelf een mensen-mens en daarom wil ik ook altijd zoveel mogelijk mensen helpen. Dit is ook de 

filosofie van EetSmakelijk.nl en Sluijmer Multimedia. Daarbij realiseer ik me ook dat je niet iedereen 

(tegelijk) kunt helpen. Mede hierom vind ik het fijn om deel uit te maken van een netwerk dat zich 

inzet voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt alsmede voor jongeren” 

Michael Sluijmer (Eetsmakelijk.nl en Sluijmer Multimedia) 
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Verbinding en samenwerken

	De wil en bereidheid zijn er om samen te werken

	Mede door het sterke netwerk van het Lelystad Akkoord is er continuïteit in de beschikbare 

 stageplekken ondanks corona.

	Samen met Digitale Werkplaats vragen we aandacht voor technische beroepen.

	Ondertussen een indrukwekkende lijst met partners en samenwerkingsverbanden

Samen met:
	BKL

	Challenge Up

	Digitale werkplaats

	Flevoland werkt

	HR platform Burger Support

	Lelytalent

	MBO College

	MKB Doorgaan

	Ondernemersplein

	PIL 

	Rabobank

	SBB
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	Portefeuillehouder

  David de Vreede, wethouder gemeente Lelystad

	Stuurgroep

  Andries Greiner (voorzitter)

  Tom Lansink, VNO-NCW

  Onno Vermooten, Werkbedrijf Lelystad

  Ben Vermeer, MBO College

  Arrien Sietsma opgevolgd door Danielle de Blieck, gemeente Lelystad

	Campagnemanager

  Irene Medema
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Wie is wie
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