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Beste collega,
Graag maken we je attent op de volgende berichten vanuit diverse hoeken over de
thema’s diversiteit & inclusie en de Banenafspraak.
Diversiteit & Inclusie
Discriminatie op de werkvloer: dit kan HR ertegen doen
De reacties op de dood van George Floyd, het protest op de Dam in Amsterdam (plus
alle commotie daaromheen), andere grote protestbijeenkomsten elders in het land:
racisme en discriminatie (bestrijden) is een belangrijk issue in de samenleving. Wat in
de samenleving speelt, speelt ook bij bedrijven. En daarmee is discriminatie op de
werkvloer dus een issue voor werknemers én werkgevers: wat kan HR ertegen doen?
Vragenlijst voor inclusieve overheidsorganisaties
Om in kaart te brengen welke gevolgen de coronacrisis heeft voor inclusieve organisaties
en aan welke dienstverlening specifiek behoefte bestaat, hebben ‘Op naar de 25.000
banen’ en De Normaalste Zaak een korte vragenlijst gemaakt voor inclusieve werkgevers
aan overheidszijde.
Banenafspraak
Extra geld voor de begeleiding van kwetsbare jongeren naar werk
De 35 arbeidsmarktregio’s krijgen extra geld om jongeren in het praktijkonderwijs of
voortgezet speciaal onderwijs te begeleiden naar werk. Voor het schooljaar 2020-2021
was hier al 8,5 miljoen euro voor beschikbaar gemaakt door staatssecretaris Van Ark
(SZW). Zij maakt aanvullend nog eens 8,5 miljoen euro vrij voor deze doelgroep vanuit
het Europees sociaal fonds (ESF).
Antwoorden op Kamervragen over de armoede en schulden onder jongeren als gevolg
van de participatiewet
Staatssecretaris Van Ark beantwoordt Kamervragen over de armoede en schulden onder
jongeren als gevolg van de participatiewet.
Loonwaardebepaling in beeld gebracht
Een loonwaardebepaling is een onderzoek op de werkplek waarbij de loonwaarde van
werknemers met een arbeidsbeperking ten opzichte van werknemers zonder beperking
wordt gemeten en vastgesteld. Bekijk de video van het UWV voor meer informatie. Zie
ook de factsheet van het UWV in de bijlage.
WETEN: Dit verandert voor HR vanaf juli 2020
In deze verwarrende tijden, waarin we collega’s soms alleen nog maar op een
beeldschermpje zien, hebben we van alles aan ons hoofd. Daarom zet Personeelsnet hier
op een rijtje wat er voor HR verandert vanaf 1 juli 2020. Ook informatie rondom de
banenafspraak komt voorbij.
Met vriendelijke groet,
Team Inclusief
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