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Raadsinformatiebrief

Wat is de aanleiding om deze informatie kenbaar te maken?
Op 14 juli diende u een motie in waarin u verzoekt om als gemeente mee te doen aan de 
Nederlandse Inclusiviteitsmonitor. U verzocht een nulmeting te doen over diversiteit en inclusiviteit 
binnen de gemeentelijke organisatie en verzocht hierover eind 2020 aan de raad te rapporteren. 
Aan die motie hebben wij uitvoering gegeven per begin 2021. In ons advies vorig jaar hebben wij 
reeds aangegeven dat we dat doen, omdat medewerkers in het najaar van 2020 al een vragenlijst 
rondom thuiswerken hebben ingevuld en we ze niet willen blijven bevragen.

Wat is de te delen informatie?
Inmiddels heeft een intake met de Nederlandse Inclusiviteitsmonitor plaatsgevonden. Uitkomst van 
dat gesprek is dat wij de monitor aan het einde van het eerste kwartaal gemeente breed onder alle 
medewerkers (dus ook inhuur) zullen inzetten. De beleidsscan behorend bij het onderzoek is dan 
afgerond.

De resultaten van de meting zullen wij met u delen en gebruiken we om nadere uitwerking te 
geven aan het plan van aanpak dat opgesteld moet worden naar aanleiding van het ondertekenen 
van het Charter Diversiteit op 8 juli 2020.

Wij voegen informatie over de NIM toe bij deze brief en sturen u eveneens een kopie van het 
ondertekende Charter Diversiteit.

Hoe verder na deze raadsinformatiebrief?
 Hiermee verzoeken wij u deze motie als afgehandeld te beschouwen. 

Welke kosten zijn verbonden aan het proces?
Organisatieontwikkelbudget
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Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten?
Motie 200714/M7A: Naar een diverse en inclusieve gemeenteorganisatie

Het college van Burgemeester en Wethouders


