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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. Dit nieuwsbericht verschijnt 1 x per 2
weken.
Diversiteit en Inclusie
Steun voor uitbreiding van Artikel 1 Grondwet met ‘handicap’
Een grote meerderheid van de Eerste Kamer is voor een grondwetswijziging, die
discriminatie op grond van handicap of seksuele gerichtheid expliciet verbiedt. Een
initiatiefvoorstel van D66, GroenLinks en PvdA werd met 58 tegen 15 stemmen
aangenomen.
Tweede Kamer stemt in met wetsvoorstel diversiteit in de top van het bedrijfsleven
Vandaag heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel van ministers Dekker
(rechtsbescherming) en Van Engelshoven (emancipatie) voor invoering van een
ingroeiquotum en streefcijfers voor meer diversiteit in de top van het bedrijfsleven.
"Zoek de ruimte bij een ziekmelding. Heb vertrouwen"
“We zijn als samenleving zó op prestatie gericht, dat we daardoor niet bepaald
inclusiever zijn gaan handelen. Als je niet mee kunt komen, val je buiten de boot. Er
zijn echter steeds meer mensen die niet kunnen meekomen (1 op de 6 bezoekt een
psycholoog of een andere psychiatrische hulpverlener). Hier wordt niet over gesproken,
we doen er geheimzinnig over. Het mag er niet zijn van de samenleving. Waarom?” Aan
het woord Ton Verspoor, oprichter van Enik Recovery College.
Gros leidinggevenden heeft bedenkingen bij aannemen werknemers met psychische
problemen
Uit nieuw Tranzo-onderzoek onder 670 leidinggevenden in alle Nederlandse sectoren
blijkt dat een meerderheid (64%) terughoudend staat tegenover het aannemen van
sollicitanten met psychische gezondheidsproblemen.
Terugkijken: webinar ‘Divers en inclusief werven van personeel’ - Diversiteit in bedrijf
Het webinar over divers en inclusief werven van personeel van DIB kan worden
teruggekeken.
Word digi-beter of blijf achter? Digitale vaardigheden en arbeidsmarktuitkomsten in
Nederland
Mensen met lage digitale vaardigheden hebben relatief vaak geen betaald werk en als
ze werk hebben, hebben ze een relatief laag uurloon. Dit zijn de belangrijkste
uitkomsten van CPB-onderzoek op basis van een nieuw samengestelde dataset die
digitale vaardigheden koppelt aan arbeidsmarktuitkomsten.
Onderzoek KIS: discriminatie-ervaringen Oost-Aziatische Nederlanders
In coronatijd zijn er steeds meer signalen van mensen met een Oost-Aziatische
achtergrond die ervaringen hebben met discriminatie vanwege hun etniciteit en
afkomst. KIS heeft die ervaringen in beeld gebracht met een verkennend onderzoek,
'De stilte voorbij.'
Hoe een intolerante omgeving korte metten maakt met goedbedoelde diversiteit
Als je werk wilt maken van diversiteit en inclusiviteit, dan zijn goedbedoelde mooie
woorden niet genoeg, betoogt Léon de Bakker (Sogeti). Maar hoe zorg je er nu voor dat
het iets van de hele organisatie wordt?
Banenafspraak
Subsidie voor generieke werkgeversvoorzieningen

Subsidie voor generieke werkgeversvoorzieningen
Minister Koolmees van SZW heeft het Besluit bekendgemaakt op grond waarvan
werkgevers binnenkort subsidie kunnen aanvragen voor het realiseren van een
generieke werkgeversvoorziening voor mensen met een structurele functionele
beperking.
Tweede Kamer verdaagt breed offensief
De Tweede Kamer heeft vlak voor het grote wetgevingsoverleg over het uitvoeren van
het breed offensief dit overleg met de minister opnieuw uitgesteld. De ‘wijziging van de
Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling
voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen’ stond voor 8 februari op de
Kameragenda. De vergadering is verplaatst naar 5 april, dus tot na de verkiezingen.
Cao mensen met een arbeidsbeperking
Vakbonden, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de branchevereniging
voor sociale werkbedrijven (Cedris) hebben een cao gesloten voor mensen met een
arbeidsbeperking. De cao gaat op 1 juli 2021 in en vervangt verschillende lokale
regelingen.
Autisme als superkracht bij de politie: 'Eindelijk een baan waarin ik nuttige dingen doe’
Bij de politie Noord-Nederland werken sinds kort twee medewerkers met autisme en
een met ADHD. De drie analyseren videobeelden en werken verhoren uit. De start is
veelbelovend. “Voor het eerst in mijn leven heb ik een baan waarin ik nuttige dingen
doe.”
Activiteiten
Webinarreeks: 'Maak het verschil. Praktische tips voor een divers en inclusief 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.

