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Beste collega,
We maken we je graag attent op een selectie van berichten en activiteiten over de
thema’s diversiteit & inclusie en de Banenafspraak.
Oproep: Als er activiteiten zijn waar jouw organisatieonderdeel aan deelneemt die
Rijksbreed voor inschrijving open staan, kan deze ook door ons in dit nieuwsbericht
meegenomen worden. Laat het ons dan even weten via de contactgegevens onderaan
deze e-mail.
Diversiteit & Inclusie
De Community Top 100
De Rijksoverheid is hoofdpartner van de Community Top 100: De meest inclusieve Top
100 van Nederland - een jaarlijkse rankinglijst van gamechangers uit verschillende
communities die impact hebben op kleine en grote schaal. In de rubriek overheid is dit
de top 5.
Politie start met autisme ambassade
Bij de Politie is gestart met de autisme ambassade. Het project autisme en inclusief
werkgeverschap maakte dit mogelijk.
Peiling: ruim 30% LHBTI’s ervaart extra problemen door corona
Een aanzienlijk deel van de Nederlandse LHBTI-gemeenschap is zwaar getroffen door de
beperkende maatregelen van de voortslepende coronacrisis. Dit blijkt uit een recente
peiling van Movisie, waaraan bijna 1200 mensen meededen. Zie ook hier de infographic.
Banenafspraak
Banenafspraak in begrotingsbehandeling SZW
Bij de begrotingsbehandeling van SZW zijn in de Tweede Kamer verschillende moties
aangenomen die rechtstreeks of indirect te maken hebben met de uitvoering van de
Banenafspraak.
Voortgangsrapportage VN-verdrag ‘Onbeperkt meedoen’
In Nederland hebben ruim twee miljoen mensen een auditieve, visuele, lichamelijke,
verstandelijke beperking of psychische kwetsbaarheid. Het programma ‘Onbeperkt
meedoen!’ gaat over de toepassing en uitvoering van het VN-verdrag inzake de rechten
van personen met een handicap. Klik hier voor de meest recente voortgangsrapportage.
Hoe draagt technologie bij aan werk voor mensen met een cognitieve arbeidsbeperking?
TNO: Er komt steeds meer technologie beschikbaar die mensen met een
arbeidsbeperking kan ondersteunen bij het zoeken naar werk en in het werk zelf. Maar
welke technologie is nu het meest passend voor mensen met een bepaalde cognitieve
arbeidsbeperking? TNO heeft een matrix ontwikkeld die laat zien welke technologieën bij
welke cognitieve functies ondersteuning bieden.
Hoe kunnen we de werkvloer in Nederland inclusiever maken?
Welke frisse ideeën heb jij om ruim baan te maken voor collega’s met een
arbeidsbeperking? Wil je Rick Brink helpen met zijn missie en input leveren? Stuur jouw
reactie dan uiterlijk 19 december in.
Activiteiten
JenV 3 december: Workshop LHBTI+: beoordeel jij een boek op zijn/haar kaft?
In deze interactieve (online) sessie van Justitie en Veiligheid van 1,5 uur word je bewust
van eventuele vooroordelen en leer je inclusief te luisteren en te kijken.
De normaalste zaak 17 december: Uitwisselingssessie techniek en inclusie

De normaalste zaak 17 december: Uitwisselingssessie techniek en inclusie
Tijdens de online uitwisselingssessies van ‘De Normaalste Zaak’ voor inclusieve
werkgevers worden ervaringen en uitdagingen in ‘coronatijd’ gedeeld. Ook worden
relevante inclusiethema’s besproken. Tevens worden er via deze weg verhalen en
worstelingen van inclusieve werkgevers verzameld, om die op de juiste plek te
adresseren en zo knelpunten te helpen oplossen.
Fijn weekend!
Met vriendelijke groet,
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UBR: Voor een ambitieuze overheid
Mocht je vragen hebben naar aanleiding van deze e-mail, dan kan je een bericht sturen
naar D&I@rijksoverheid.nl of rechtstreeks contact opnemen met Marleen Gondelach via
marleen.gondelach@rijksoverheid.nl of 0611506916.

