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Beste collega,
We maken we je graag attent op een selectie van berichten en activiteiten over de
thema’s diversiteit en inclusie en de Banenafspraak. Dit nieuwsbericht verschijnt 1 x per
2 weken.
Diversiteit en Inclusie
Best practice: video ministerie van financiën - Diversiteit in bedrijf
Diversiteit in Bedrijf belicht maandelijks een best practice van een van hun
Charterondertekenaars. Doel is dat bedrijven elkaar informeren over hun ervaringen op
weg naar meer diversiteit en inclusie. Wat werkt in de praktijk? Voor deze best practice
sprak Diversiteit in Bedrijf met Esmée Bosma, adviseur D&I bij het ministerie van
Financiën.
Discussie over diversiteit binnen Rechtspraak - Mr. Online
Is een eenzijdige samenstelling van rechters in sommige zaken onwenselijk, omdat dit
de schijn wekt van partijdigheid? Daarover verschillen juristen nogal van mening, zo
blijkt uit een discussie op Twitter die volgde op een door UvA-hoogleraar rechtspleging
Marc de Werd voorgelegde stelling.
Coronacrisis: Gezamenlijk aan de slag met herstelagenda | SER
Start met het gezamenlijk voorbereiden van het herstelbeleid dat we na de coronacrisis
gaan inzetten. Blijf de gezondheidscrisis bedwingen. Zet de steun aan ondernemers,
werknemers en kwetsbare groepen voort en intensiveer waar nodig.
Hoe bevorder je diversiteit in je personeelsbestand? (KIS)
Dit artikel verscheen al eerder, echter is op 1 februari geüpdatet.
Verkennend onderzoek discriminatiemogelijkheden op online vacatureplatforms
Het verkennende onderzoek naar discriminatiemogelijkheden onder online
vacatureplatforms toont aan dat het mogelijk is om te discrimineren via online
vacatureplatforms.
Bedrijvenmonitor 2020 toont noodzaak wet | SER
Op 29 januari jl. presenteerde de voorzitter van de Commissie Monitoring Caroline
Princen de resultaten van de Bedrijvenmonitor Topvrouwen 2020 en overhandigde ze
deze aan demissionair minister Van Engelshoven (OCW), SER-voorzitter Mariëtte Hamer
en plv. directeur VNO-NCW Guusje Dolsma.
Politie start met Autisme Ambassade
‘Twaalf ambassadeurs starten om medewerkers en leidinggevenden te helpen het
maximale uit mensen met autisme te halen. Het is de bedoeling dat iedere eenheid
minimaal één ambassadeur krijgt’, zegt Jory de Groot, projectleider oprichting Autisme
Ambassade.
Banenafspraak
Uitvoering breed offensief + overzicht activiteiten
Dit wetsvoorstel is onderdeel van een breed offensief om mensen met een
arbeidsbeperking aan het werk te helpen en te houden. Het gaat hierbij om mensen
met een beperking die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen.
UWV: Toename van 2.995 banen binnen de banenafspraak | UWV | Over UWV
Ten opzichte van het tweede kwartaal van 2020 zijn er in het derde kwartaal van 2020
2.995 meer banen binnen de Banenafspraak.
Kamerbrief met reactie op initiatiefnota 'Aan de slag in het Sociaal Ontwikkelbedrijf'
Minister Koolmees reageert op de initiatiefnota “Aan de slag in het Sociaal

Minister Koolmees reageert op de initiatiefnota “Aan de slag in het Sociaal
Ontwikkelbedrijf”.
Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en UWV: Help, ik ga solliciteren!
Uitgenodigd worden voor een sollicitatiegesprek is al een hele toer op zich. En als je dan
eenmaal uitgenodigd bent, moet je je van je beste kant laten zien. Maar hoe doe je
dat? Lees deze tips!
Activiteiten
Webinarreeks: 'Maak het verschil. Praktische tips voor een divers en inclusief bedrijf’
Diversiteit in bedrijf
Diversiteit in Bedrijf organiseert in 2021 de zesdelige webinarreeks ‘Maak het verschil Praktische tips voor een divers en inclusief bedrijf’. In een samenhangend programma
komen drie strategieën aan bod: aanpassen van personeelsbeleid, creëren van
bewustzijn en draagvlak + communicatie.
Tot over 2 weken!
Met vriendelijke groet,
Team Diversiteit & Inclusie
UBR Inclusiviteit
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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.

