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Geacht college, geachte gemeenteraad,

Namens het Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek/Waterland wil ik u vragen om de mogelijkheid te
onderzoeken dat de gemeente Beemster zich aansluit bij het Charter Diversiteit. Dit is een
intentieverklaring om meer inclusie en diversiteit te bewerkstelligen binnen de gemeentelijke
organísatie. Het gaat daarbij om verschillende diversiteitsintenties; culturele, etnische en religieuze
achtergrond, leeftijd, gender, LHBTI en arbeidsmogelijkheden.
Het Charter Diversiteit is van kracht in 2L landen binnen de Europese Unie, verenigd in het European
Platform of Diversity Charters. ln Nederland plaatsten inmiddels bijna tweehonderd werkgevers hun
handtekening onder het charter. Door de ondertekening committeert de werkgever zich aan zelf
opgestelde doelen om diversiteit en inclusie te bevorderen. Onderzoek toont aan dat bij
deelnemende organisaties deze doeleinden makkelijker worden bereikt, zowel op het gebied van in-
en doorstroom van medewerkers als bij het behoud van personeel.
Diversiteit in Bedrijl de Nederlandse organisatie achter het Charter Díversiteit, is een initiatief van de

Stichting van de Arbeid. Diversiteit in Bedrijf beschikt over de nodige hulpmiddelen en andere
gegevens die het werkgevers mogelijk maken om een plan van aanpak te maken. Alle benodigde
informatie kunt u vinden op Diversiteitinbedrijf.nl.

Ruim twintig Nederlandse gemeenten, waaronder drie in Noord-Holland, gíngen u voor. lk hooo dat
ook u wilt overwegen deze stap te zetten en ben benieuwd naar uw reactie. Bij voorbaat dank
daarvoor

Met delijke groet,

Erik Schaap,

coördinator Burea u Discriminatiezaken Zaa nstreek/Waterla nd
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