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Beste collega,
Graag maken we je attent op een selectie van berichten en activiteiten over de thema’s
diversiteit en inclusie en de Banenafspraak.
Diversiteit en Inclusie
SER-magazine: diversiteit en inclusie - Diversiteit in bedrijf
Het eerste SER-magazine van 2021 staat in het teken van diversiteit en inclusie. Het
magazine staat boordevol inspiratie, waaronder twee openhartige interviews met
vertegenwoordigers van de winnaars van de Award Diversiteit in Bedrijf 2020: ABN
AMRO en Kunstmuseum Den Haag.
20 jaar na invoering homohuwelijk 20 duizend homo-echtparen in Nederland (cbs.nl)
Op 1 april is het twintig jaar geleden dat het eerste homohuwelijk in Nederland werd
gesloten. Begin 2021 telde Nederland 20 duizend homo-echtparen. Ruim 19 duizend
mannen en bijna 21 duizend vrouwen zijn getrouwd met iemand van hetzelfde geslacht.
Hiervan zijn ruim 1,4 duizend mannen en 1,1 duizend vrouwen in 2001 getrouwd. Zij
zullen dit jaar hun twintigjarig huwelijksjubileum kunnen vieren. Dat blijkt uit
voorlopige cijfers van het CBS.
Holi, het feest van gelijkheid | Kennisplatform Integratie & Samenleving (kis.nl)
Hindoes vierden dit jaar op zondag en maandag 28 en 29 maart Holi. Dit Hindoefeest
wordt door de meeste Hindoes in twee dagen gevierd met Holika Dahan en Holi Phagua.
Dit jaar is het anders vanwege corona. Waar Holi doorgaans zo’n uitbundig feest is,
wordt het nu stil.
Banenafspraak
Kamerbrief voortgang wetsbehandeling Breed Offensief
Minister Koolmees informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de
wetsbehandeling van het wetsvoorstel Breed Offensief. Ook gaat de minister in op de
stand van zaken van het wetsvoorstel tot vereenvoudiging van de Wet banenafspraak
en quotum arbeidsbeperkten. De Eerste Kamer heeft een afschrift van deze brief
gekregen.
Beantwoording Kamervragen over politieke ambtsdragers met een beperking |
Kamerstuk | Rijksoverheid.nl
Minister Ollongren beantwoordt vragen uit het verslag van het schriftelijk overleg over
politieke ambtsdragers met een beperking: hoe faciliteren we de toekomst?
Pilot met bezoekersbegeleiding | 02 | Defensiekrant
Honderden extra functies voor mensen met arbeidsbeperking - Mensen met een
arbeidsbeperking gaan vanaf 1 april, bij wijze van pilot, de bezoekersbegeleiding op
defensielocaties verzorgen. Zo kunnen niet alleen meer mensen met een beperking aan
het werk, maar wordt ook een structureel begeleidingsprobleem opgelost.
Werkgever Rijk en UWV verlengen samenwerking - Op naar de 25.000 banen! We willen
dat het nóg normaler wordt dat mensen met een beperking een passende baan hebben.
Wij blijven ons hiervoor inspannen.’ Daarom hernieuwden Marc Allessie (directeur
Ambtenaar & Organisatie van het ministerie van BZK, in de rol van werkgever Rijk) en
Tof Thissen (directeur van UWV WERKbedrijf) op 25 februari de afspraak om zich
gezamenlijk te blijven inzetten voor de realisatie van de Banenafspraak.

Van veronderstellingen naar mogelijkheden - Op naar de 100.000 banen! “Ik laveer nu
25 jaar tussen ziekte en werk. In het wereldwijde onderzoek van Global Disabilty
Inclusion en Mercer las ik dat mensen met een beperking vaak minder ontwikkelkansen
bij hun werkgever zien. Uit eigen ervaring weet ik hoe moeilijk het kan zijn om een
ziekte uit te moeten leggen of om aanpassingen te moeten vragen. Toch denk ik dat de
vindingrijkheid van werkgevers een (deel van de) oplossing kan zijn.”

NVA - Volop activiteiten tijdens NVA Autismeweek 2021 Van zaterdag 27 maart tot en
met zondag 4 april is het Autismeweek 2021. Op 2 april is het Wereld Autisme Dag. Op
de site van de Nederlandse Vereniging voor Autisme staan diverse activiteiten die
interessant zijn om meer over autisme te weten.

Activiteiten
15 april - Kennissessie D&I | Activiteit | UBRijk Team Diversiteit & Inclusie organiseert
een kennissessie D&I via Webex. Deze staat gepland op 15 april 2021 van 10.30 uur tot
12.00 uur. Deze sessie is in het kader van de start van de Ramadan – Over de
diversiteit van religie, geloofsovertuiging, levensbeschouwing etc. Je kunt je aanmelden
via ons e-mailadres D&I@rijksoverheid.nl, uiterlijk 2 werkdagen voor de startdatum van
de kennissessie. Als je al weet wat je wilt bespreken, dan lezen we dat graag terug in
jouw aanmelding!

8 april - Diversiteit in Bedrijf : Webinar bias in recruitment door WOMEN Inc.
Algorithmic bias (AB), artifical intelligence (AI) en bias in recruitment zijn thema’s waar
veel werkgevers mee aan de slag zijn of willen. Om die reden heeft WOMEN Inc.
recentelijk onderzoek naar AI en AB gedaan in opdracht van het Ministerie van OCW. Op
8 april zullen zij de resultaten van het onderzoek presenteren.
15 april | Online event ‘Diversiteits- en inclusiebeleid: het moet wel werken’ - Diversiteit
in bedrijf
Zet u zich met overtuiging in voor meer diversiteit en inclusie in uw bedrijf? En bent u
op zoek naar maatregelen en instrumenten die daadwerkelijk impact hebben? Neem
dan deel aan het online-event ‘Diversiteits- en inclusiebeleid: het moet wel werken’ op
donderdagmiddag 15 april (met onder andere een presentatie over de Nederlandse
Inclusiviteitsmonitor).
Wil je ook een D&I-activiteit van jouw Rijksonderdeel onder de aandacht brengen via
deze 2-wekelijkse update? Laat het ons dan weten via D&I@rijksoverheid.nl.
Tot over 2 weken!
Met vriendelijke groet,
Team Diversiteit & Inclusie
UBR Inclusiviteit
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UBR: Voor een ambitieuze overheid
Deze 2-wekelijkes updates verschijnt altijd op donderdag in je mailbox. 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.

