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Beste collega,
Graag maken we je attent op de volgende berichten en activiteiten vanuit diverse
hoeken over de thema’s diversiteit & inclusie en de Banenafspraak.
Diversiteit & Inclusie
Carrière starten in coronatijd, dat vraagt om extreem assertieve jongeren.
Jongeren die aan het begin van hun carrière staan en nu voor een groot deel
thuiswerken raken snel gedemotiveerd of vereenzamen, ziet arbeids- en
organisatiepsycholoog Tosca Gort.
SER advies: Een werkende combinatie
Nederlanders verrichten naast hun werk steeds vaker zorgtaken en daarnaast wordt van
hen verwacht dat zij blijven leren. Aan de hand van nieuwe cijfers over tijdsbesteding
gaat de SER in zijn advies ´Een werkende combinatie’ in op de vraag hoe we al dat
‘gecombineer’ organiseren en hoe we mensen kunnen toerusten.

Banenafspraak
Column Aart van der Gaag: Banenafspraak in tijden van corona
Aart van der Gaag, commissaris en inspirator van de projecten ‘Op naar 100.000 banen’
en ‘Op naar de 25.000 banen’ schreef er voor het tijdschrift ‘Week van de 1000
Voorbeelden’ een column over.
Inclusief werkgeven doe je zo
In deze publicatie van ‘Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid’ vind je een
checklist van de belangrijkste zaken met betrekking tot inclusief werkgeven voor
mensen met een arbeidsbeperking.

Activiteiten
Webinar inclusiviteit en diversiteit: We willen wel maar hoe dan?
Op 9 november a.s. organiseert Diversiteit in bedrijf een interactieve sessie waarin Alice
Odé, projectleider Diversiteit in Bedrijf en Siham Achahboun, programmamanager
Culturele Diversiteit en Inclusie bij Achmea hun kennis en inzichten delen. Het webinar
wordt georganiseerd door NVP, netwerk voor HR professionals.
D&I spreekuur.
Wat wordt er verstaan onder een diverse en inclusieve organisatie? En hoe kan je jouw
organisatie (meer) inclusief maken? Waar ligt jouw behoefte en kunnen wij je daarbij
helpen? Heb jij één van deze vragen en zoek je antwoorden? Op 12 november a.s.
organiseren wij een D&I spreekuur. Kijk ook ter inspiratie deze video.
Webinar Onboarden in coronatijd
10 en 26 november a.s. vindt dit webinar plaats, waarmee je concrete handvatten over
het thema onboarden in coronatijd krijgt. Onboarden met slimme stappen maakt een
nieuwe medewerker sneller succesvol én voorkomt voortijdig vertrek of uitval. Er is
aansluitend ruimte om met collega’s te sparren over uitdagingen.
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