Platform voor hoogopgeleide
Utrechters met beperking
Een samenwerkingsverband om de arbeidskansen voor hoogopgeleide werkzoekenden met
een beperking te vergroten, dat is Onbeperkt aan de Slag. Op 1 mei, de Dag van de Arbeid,
ging het initiatief van start. Voorzitter van de initiatiefgroep Bert van Boggelen vertelt.
Tekst: Stan Verhaag
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‘Als het platform een
succes wordt kan het
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lager opgeleide mensen.
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werkgever.’
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