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TEAM INCLUSIEF Nieuwsberichten week 39 – 2020

Beste collega,
De komende weken gaan wij nadenken over de inhoud en frequentie van deze
nieuwsberichten. Dat betekent dat deze mail in week 40 en 41 niet zal verschijnen. In
week 42 verschijnt onze nieuwsbrief de UPdate (vrijdag 16 oktober) en in week 43
horen jullie meer over het vervolg.
Kan je in de tussentijd niet wachten op de nieuwsberichten of heb je suggesties/wensen
voor de inhoud en frequentie, dan horen wij het heel graag!
Graag maken we je attent op de volgende berichten vanuit diverse hoeken over de
thema’s diversiteit en inclusie en de Banenafspraak.
Diversiteit en inclusie
Diversity Week 2020
In 2020 organiseert de Rijksoverheid een online Diversity Week van dinsdag 6 oktober
(Internationale Diversity Day) tot en met vrijdag 9 oktober (Coming out day). Diversity
Week 2020 is een gezamenlijk initiatief van de D&I Adviseurs van de departementen BZ,
IenW, J&V en BZK met ondersteuning van UBR. Het online programma is rijksbreed
toegankelijk.
Werken aan een breed gedragen diversiteits- en inclusiebeleid binnen SZW
Sinds 2018 heeft het SZW een actief diversiteitsbeleid. Inmiddels zijn er vijftig
ambassadeurs en is er de ambitie is om het nog beter te doen. Senior adviseur
diversiteit en inclusie, Shervin Nekuee legt de lat nog een stukje hoger.
Banenafspraak
Uitwisselingssessie baancreatie bij De Normaalste Zaak
Tijdens de online uitwisselingssessies van de Normaalste Zaak voor inclusieve
werkgevers delen zij ervaringen en uitdagingen in ‘coronatijd’ en bespreken relevante
inclusiethema’s. Op 28 september van 15.00 tot 16.30 uur staat het thema baancreatie
centraal.
Bijlage: ‘Ingewikkeld verleden’ staat succes niet in de weg bij snelgroeiende bedrijven
Ecotap telt ruim zestig medewerkers, waarvan het merendeel op afstand staat van de
arbeidsmarkt. Zie artikel in de bijlage uit het Financieel Dagblad.
Met vriendelijke groet,
Team Inclusief
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