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UBR Inclusiviteit – 2-wekelijkse updates week 19 - 2021

Beste collega,
Graag maken we je attent op een selectie van berichten en activiteiten over de thema’s
Diversiteit en Inclusie (D&I) en de Banenafspraak.
Diversiteit en Inclusie
Vereenvoudiging Transgenderwet: wijziging geslacht in geboorteakte makkelijker |
Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl
Personen van wie de genderidentiteit niet aansluit bij het bij de geboorte vastgestelde
geslacht, kunnen onder voorwaarden hun geslacht wijzigen in de geboorteakte. Die
voorwaarden zijn in 2014 al versoepeld met de Transgenderwet en de procedure wordt
nu verder vereenvoudigd naar aanleiding van een evaluatie van de wet. Minister Dekker
(Rechtsbescherming) diende deze week mede namens minister Van Engelshoven
(Emancipatie) een wetswijzing in bij de Tweede Kamer die onder meer de
deskundigenverklaring en leeftijdsgrens schrapt.
Het belang van symbolen en zichtbaarheid op De Internationale Dag tegen LHBTI-fobie
| Movisie
Op 17 mei is de Internationale Dag tegen LHBTI-fobie, ook wel bekend als IDAHOT.
Movisie maakt in dit artikel duidelijk wat het belang van symbolen en zichtbaarheid is
op de deze internationale dag. Ook geeft dit artikel voorbeelden hoe ‘Coronaproof’
zichtbaarheid aan LHBTI kan worden gegeven op deze dag.
7 mythes over topvrouwen ontkracht | SER
Mythes, dooddoeners en onwetendheid bemoeilijken de doorstroom van vrouwen naar
de top. In dit artikel van de SER maken hoogleraar arbeidseconomie Joop Schippers en
hoogleraar leiderschap en organisatieverandering Janka Stoker korte metten met die
misverstanden. “Statistisch gezien is er geen enkele reden voor disbalans.”
Nieuwe SER-publicatie helpt or’s bij vinden van jonge collega’s | SER
In veel ondernemingsraden zijn jongeren nog niet goed vertegenwoordigd terwijl ze
vaak wel op zoek zijn naar jongere collega’s. DE SER ontwikkelde daarom samen met
jongeren een nieuwe publicatie met praktische adviezen waar elke organisatie zijn
voordeel mee kan doen.
18 MEI | INSPIRATIESESSIE DIVERSITY DAY | Diversiteit in bedrijf
In het teken van de European Diversity Month organiseert Diversiteit in bedrijf deze

In het teken van de European Diversity Month organiseert Diversiteit in bedrijf deze
bijzondere sessie om jou te inspireren en informeren over de Nederlandse Diversity
Day op 5 oktober! Maartje Laterveer (Deloitte) geeft een presentatie over de kracht van
authenticiteit, waarin ze het onderzoek ‘Uncovering talent’ van Deloitte aanhaalt.
Gershwin Bonevacia geeft een prachtige spoken-word voordracht en bedrijven vertellen
over hun Diversity Day activiteiten. Zo krijg jij nieuwe inzichten en ideeën voor
Diversity Day 2021!
31 Mei | Kick-off: Webinarreeks Diversiteit & Inclusie | Diversiteit in bedrijf
Vanaf maandag 31 mei organiseert Diversiteit in Bedrijf samen met het AO fonds
gemeenten een webinarreeks over D&I bij gemeenten. Op maandag 31 mei vindt de
kick off plaats.
Activiteiten
17 mei | Kennissessie D&I | UBRijk
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? Werk je binnen de Rijksoverheid en heb jij één van deze of andere vragen over
diversiteit en inclusie en zoek je antwoorden? Dan spreken we je graag! Schrijf je dan
in voor de kennissessie D&I op 17 mei. Twee van onze D&I-adviseurs zitten voor jou
klaar en denken graag met je mee.
20 mei | Jobcarving en Functiecreatie: een praktische workshop voor HR-adviseurs en
leidinggevenden | UBRijk
Nieuwe werkplekken voor medewerkers Banenafspraak. Een win-winsituatie voor de
organisatie, deze geeft hierdoor tegelijkertijd invulling aan de Participatiewet en het
behalen van het quotum. Deze workshop wordt ook gegeven op 27 mei, 9 juni en 23
juni. Voor 20 mei zijn er nog een paar plaatsen beschikbaar! Deze workshop is online en
duurt van 13.00 - 15.00 uur.
Zie voor nog meer activiteiten het overzicht op onze website.
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 update verschijnt altijd op donderdag in je mailbox. Mocht je vragen
hebben naar aanleiding van deze e-mail of je willen uitschrijven, dan kan je een bericht
sturen naar D&I@rijksoverheid.nl.

