
In deze nieuwsbrief hebben we weer leuke, interessante info en interviews en mooie 

aanbiedingen voor je verzameld:

Nieuwe aanbieders op het platform

Openhartige oproep Olaf gemist?

Agenda lokale bijeenkomsten Nieuwe Wereld Ondernemers

Campingweekeinde Vrij Bij Mij Familie

Nieuwste vacatures op Werk Vrij Bij Mij

Interview met Rebecca van kinderopvang 't Schaapie

Jouw actie in deze nieuwsbrief?

We zijn dadelijk een weekje vrij

Veel lees- en kijkplezier!

Aanbod op Keuze Vrij Bij Mij

Nieuwe aanbieders waar iederéén altijd
welkom is - en blijft

Elke dag melden nieuwe aanbieders zich aan op Keuze Vrij Bij Mij om te laten zien dat

iederéén altijd welkom is en blijft. We hebben een paar bijzondere aanbieders voor je

uitgelicht.

Costa del solar
Wil je minder afhankelijk zijn van de

ontwikkelingen op de energiemarkt?

Costa del solar in Scheveningen
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ontwerpt, levert en installeert op

maat gemaakte zonnepanelen voor

jou!

Kijk voor meer informatie

Susan Stevens

Voeding & Therapie
Begeleiding voor iedereen die graag

wil weten wat de oorzaak is van het

probleem. Susan Stevens Voeding &

Therapie in Wanssum houdt zich

bezig met Psychosociale therapie,

kinesiologie, Acces Bars en leefstijl.

Kijk voor meer informatie

Worksense
Ben je op zoek naar een betrokken

en persoonlijke loopbaancoach in de

omgeving Amersfoort? Worksense

in Amersfoort heeft jarenlange

ervaring in de re-integratiebranche.

Kijk voor meer informatie

Oproep

Openhartige oproep van Olaf Weller nog niet
gezien? Bekijk ‘m alsnog
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In deze videoboodschap geeft Olaf Weller openheid van zaken over de uitdagingen waar

Keuze Vrij Bij Mij nu voor staat. En over het belang van onze initiatieven (zoals Keuze

Vrij Bij Mij, Werk Vrij Bij Mij en Nieuwe Wereld Ondernemers).

Wat vind jij hiervan? Laat het ons weten via de mail of social media.

Bekijk de video

Ben jij na het kijken van deze video overtuigd van het nut en de noodzaak van onze

initiatieven en wil je dat deze nog succesvoller worden? Word dan nu lid van

Stichting Vrij Bij Mij en steun ons.

Nieuwe Wereld Ondernemers

Nieuwe Wereld Ondernemers binnenkort ook
in Nijmegen, Limburg en Rotterdam

Binnenkort worden er ook lokale netwerkbijeenkomsten voor Nieuwe Wereld

Ondernemers georganiseerd in Nijmegen, Limburg en Rotterdam. Onze nieuwe

enthousiaste coördinatoren gaan van deze bijeenkomsten een groot succes maken!

De eerste bijeenkomsten worden gepland en vind je binnenkort op de website en in

deze nieuwsbrief.

Bekijk de agenda en meld je aan voor een bijeenkomst bij jou in de buurt.

Den Haag | 17 augustus

Beltrum (Achterhoek) | 29 augustus

Schipluiden (Westland) | 30 augustus

Amsterdam | 12 september

Rozenburg (Voorne-Putten) | 26 september
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Bekijk de complete agenda

Sluit je aan bij dit snel groeiende netwerk en ga onbeperkt naar

ondernemersbijeenkomsten door heel Nederland. Kijk op

www.nieuwewereldondernemers.nl voor meer info en alle voordelen.

Sluit je aan

Ben jij een organisatietalent?
Wil jij lokale netwerkbijeenkomsten bij jou in de regio organiseren en meebouwen aan

dit krachtige netwerk voor verbinding, inspiratie en co-creatie? We zoeken mensen die

dit graag willen doen in heel Nederland en op dit moment vooral in de regio’s Haarlem,

Arnhem, Utrecht, Noord-Brabant, Friesland en Venlo. Laat het ons weten via het

formulier op www.nieuwewereldondernemers.nl.

Vrij Bij Mij Familie

Kamperen met de Vrij Bij Mij Familie

In de online community voor de leden van de Vrij Bij Mij Familie kan je jouw initiatieven

delen. Onze vrijwilligster Inge organiseerde eerder dit jaar een zeer geslaagd

campingweekend waarvan het merendeel van de leden elkaar nog niet kende.

Het was zo’n succes dat er een nieuw campingweekend is gepland van 2 tot 5

september.

Ben je lid en lijkt dit je ook leuk? Meld je snel aan, want er zijn een beperkt aantal

plekken.
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Ja, ik ga mee kamperen!

Ledenbijeenkomst
Op woensdag 14 september staat de volgende ledenbijeenkomst gepland in

Amersfoort. Meld je alvast aan in de online community als je er bij bent.

Lijkt het je leuk om mee te helpen bij de organisatie en het hosten van onze

ledenbijeenkomsten? Jouw hulp kunnen we goed gebruiken! Meld je aan via het

formulier op onze website en we nemen snel contact met je op.

Vacatures

Staat jouw nieuwe job of opdracht hier
tussen?

Zoek je een baan op opdracht bij een bedrijf waarvan je zeker weet dat je - ook in de

toekomst - vrij wordt gelaten in keuzes over lichaam en gezondheid? Kijk dan regelmatig

op Werk Vrij Bij Mij voor de laatste vacatures. Zo vind je nu o.a. de volgende vacatures:

Commerciële binnendienst medewerker | Bleiswijk

Productiemedewerker | Amsterdam

Begeleider naschoolse opvang | Haarlem

Tandartsassistente | Overijssel

Medewerker kinderopvang | Haarlem

Bekijk alle vacatures

TIP: maak gelijk een gratis profiel zodat je direct kan reageren op vacatures en bericht

ontvangt als er nieuwe vacatures zijn.
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Zomeractie voor werkgevers met vacatures
Dit is de tijd waarin mensen bedenken dat ze willen veranderen van baan. Dit is dus ook

het moment om jouw vacature(s) onder de aandacht te brengen. Zoekt jouw bedrijf

nieuwe mensen? Het plaatsen van vacatures is nu extra aantrekkelijk met onze

speciale zomeractie.

Kijk voor de actie en plaats jouw vacature(s)

Ondernemer uitgelicht

Interview met Rebecca van kinderopvang 't
Schaapie: "Waarom je deze kinderopvang wil
kiezen? Voor je kind én voor jou!"

Het aanbod op Keuze Vrij Bij Mij groeit elke dag. Zo vind je ook een kinderopvang waar

je kind vrij is om écht zichzelf te zijn! Vanuit haar zonnige tuin in Haarlem spreken we

Rebecca, eigenaresse van kinderopvang ‘t Schaapie. Haar kinderopvang is anders

dan andere. In het artikel op de website lees je waarom dat zo is.

Lees het interview

Advertentie

Jouw actie onder de aandacht bij meer dan
60.000 potentiële klanten?
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Heeft jouw bedrijf een geweldige actie die je graag onder de aandacht wilt brengen bij

meer dan 60.000 potentiële, gelijkgestemde klanten? Je bereikt ze via deze nieuwsbrief

en onze sociale media.

Bekijk de advertentiemogelijkheden

Nieuws

Wij zijn een weekje vrij

Vanwege de vakanties is er volgende week geen nieuwsbrief.

De week erna zijn we alweer terug met heel veel nieuw aanbod, inspirerende verhalen,

leuke tips en verbindende initiatieven.

Fijne vakantie!!

Hulp nodig? | Veelgestelde vragen

WORD LID

© Stichting Vrij Bij Mij. Alle rechten voorbehouden.

Stichting Vrij Bij Mij, Molenstraat 18A, 2513 BK Den Haag, The

Netherlands
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