Het Inclusief Ondernemers Netwerk is een netwerk van en voor inclusieve ondernemers in de regio
Rijk van Nijmegen. Dit netwerk heeft als doel deze inclusieve ondernemers met elkaar te verbinden,
zichtbaar te maken en te versterken. Daarnaast heeft dit netwerk de ambitie om inclusief
ondernemen te stimuleren in de regio en actief in te zetten op meer werk voor mensen met een
beperking of afstand tot de arbeidsmarkt. Dit doen de leden onder andere door zich in te zetten als
ambassadeur van het WerkBedrijf Rijk van Nijmegen.

Het netwerk is bedoeld voor ondernemers die gevestigd zijn in de regio Rijk van Nijmegen en bij wie
met succes medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt werken of de ambitie hebben om
hiermee aan de slag te gaan. Ondernemers kunnen op twee manieren lid worden van het netwerk en
zich hierbij aansluiten:
- ze worden voorgedragen door een lid van het netwerk
- ze kunnen zich zelf aanmelden via ion@wbrn.nl

Het netwerk is in oprichting: in de eerste helft van 2016 wordt het bestuur gevormd en het
programma, de invulling van het ambassadeurschap en activiteiten verder uitgewerkt. Via de IONapp kunnen de leden van het netwerk makkelijk met elkaar in contact komen.

Het netwerk bestaat uit de volgende leden: Scholten-Awater, de Bedrijfspoli, SMB Willems, drukkerij
De Kleijn, DAR, Radboud Universiteit, ARN, Donkergroen, Stadsboom, de BesteEHBOdoos,
Cuppens + zn, Huisman e-tech experts, WIJ, Droomvilla LUX, de Overhaag en Mediamail. Het
WerkBedrijf Rijk van Nijmegen is partner van het Inclusief Ondernemers Netwerk.

Aanmelden
Wilt u meedoen? Meldt u dan aan via www.ion-netwerk.nl (in oprichting) of door een e-mail te
sturen naar ion@wbrn.nl

Meer weten/zien?
• Voor vragen en meer informatie, neem contact op via ion@wbrn.nl of ga naar
www.ion-netwerk.nl (in oprichting)
• Om te laten zien wat inclusief ondernemen inhoudt zijn er bij een aantal ION-leden filmpjes
opgenomen door de Filmschool van de Iriszorg (scan de QR-code).
ION-trailer & ION-leden over inclusief ondernemen

