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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
Meer vrouwen in de top? Maak functies deeltijd
Vrouwen werken vaker in deeltijd en draaien minder overuren. Daardoor hebben ze een
lagere kans om door te stromen naar een leidinggevende functie, aldus nieuw SCPonderzoek. Binnen de Overheid wordt al een tijdje geëxperimenteerd met bijvoorbeeld
de vorm van een duo-functie, waarbij twee vrouwen die deeltijd werken, één functie
vervullen.
Amsterdam Pride komt met Coronaproof programma
Canal Parade en andere grote evenementen in de stad tijdens Pride Amsterdam gaan dit
jaar niet door vanwege het coronavirus. Om toch aandacht te vragen voor seksuele- en
genderdiversiteit heeft de organisatie een alternatief programma opgezet.
Coalitie Nederlands Kansrijk
Lees meer over deze groep organisaties die zich wil inzetten voor het belang van een
inclusieve arbeidsmarkt en de krachten willen bundelen.
Minder nieuwe medewerkers met een migratieachtergrond bij de politie
Het aantal nieuwe politiemensen met een migratieachtergrond is vorig jaar gedaald. In
2019 had 16 procent van de nieuwe medewerkers een migratieachtergrond, in 2017 en
2018 was dat 21 procent, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.
Deel jouw ideeën over diversiteit en inclusie in de hackathon MZ Rijk
Als jonge medewerker bij de Rijksoverheid heb je vast veel ideeën over je organisatie.
Wil je dat daar echt iets mee gedaan wordt? Doe mee aan de Medezeggenschap (MZ)
hackathon op 16 september 2020. In 12 uur tijd ga je met andere jonge medewerkers
aan de slag met een strategisch vraagstuk binnen het Rijk.
Diversity Day webinar ‘Jezelf zijn werkt’ terugkijken
Op 18 juni vond het webinar ‘Jezelf zijn werkt’, plaats. Ruim 320 mensen keken het
webinar live mee. Door de goede reacties die er kwamen over de inhoud is het webinar
nu terug te kijken.
Banenafspraak
Wat kost een baan voor mensen uit het Landelijk Doelgroepregister?
Deze vraag wordt veelvuldig gesteld met het oog op de begrotingen voor 2021. Lees een
antwoord hierop in deze handreiking vanuit de Kennisalliantie Inclusief Werkgeven.
Banenafspraak tijdens en na de coronacrisis
‘In crisistijd heeft diversiteit even geen prioriteit bij bedrijven’ titelde Trouw vorige week.
Het Financieel Dagblad meldde dat de “crisis een bom onder de Banenafspraak legt”. Dat
laatste artikel heeft inmiddels al tot Kamervragen geleid. Een argeloze krantenlezer zou
gemakkelijk kunnen denken dat het einde van de Banenafspraak nabij is. Dat is echter –
gelukkig – niet het geval. De afgelopen jaren is een inclusieve beweging op de
arbeidsmarkt op gang gekomen.
Politie Den Haag zet met succes mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in
Binnen een jaar tijd vonden 50 medewerkers met een (arbeids)beperking werk bij Politie
Den Haag.
Vijfmeting Banenafspraak: positieve cijfers over 2019
De landelijke resultaten van de banenafspraak laten voor de vijfde keer op rij positieve

De landelijke resultaten van de banenafspraak laten voor de vijfde keer op rij positieve
cijfers zien. Op 2 juli informeerde staatssecretaris Van Ark (SZW) het parlement over de
resultaten van de banenafspraak tot en met eind 2019.
Nieuwsbrieven
Nieuwsbrief Team Inclusief: Op vrijdag 24 juli a.s. komt onze eigen Nieuwsbrief ’UPdate
Inclusief Rijk’ uit, welke zich richt op nieuws en best practices in het kader van de
Banenafspraak. Deze nieuwsbrief komt ongeveer 4 keer per jaar uit. Je kunt je voor
deze nieuwsbrief aanmelden middels een reply op deze e-mail of op elk ander moment
via teaminclusief@rijksoverheid.nl.
Met vriendelijke groet,
Team Inclusief
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