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Op 8 januari en 26 maart 2021 nam het bestuur van Rijkswaterstaat

overige HRMthema's

besluiten over de doelstelling voor Diversiteit en Inclusie. Deze

Diversiteit en Inclusie

doelstellingen moeten in 2024 zijn bereikt.

Ambitie Diversiteit en Inclusie
2021  2024
Hoe gaan we aan de slag?

Zoeken

De 4 terreinen zijn beschreven in het ambitiedocument, het gaat om:
Inclusie
Jong
NietWesterse achtergrond
Medewerkers met een arbeidsbeperking
Inclusie
Rijkswaterstaat wil dat iedereen binnen de organisatie weet wat inclusie is en
waarom het belangrijk is. We willen toewerken naar een inclusieve
organisatie.
Daarom meten we inclusie, het is een middel om bewustwording te vergroten
en daarmee toe te werken naar een meer inclusieve organisatie. Hiervoor
zetten we het medewerkersonderzoek in.

Wil je wat delen of vragen?
Email
diversiteit@rws.nl

Ook interessant
Jong
Statushouders RWS
Talentenprogramma
Groeituin Social Return
Banenafspraak
Ambitiedocument Diversiteit

Jong

en Inclusie 2024

Met 'Jong' bedoelen we medewerkers tot en met 35 jaar.
Wat willen we?
50% van de nieuwe medewerkders die we aannemen is jong
In 2024 is 20% van de medewerkers (FTE) jong
Hoe is het nu?
In 2020 was 53% van de nieuwe medewerkers jong
In 2020 hadden we 17,6% jonge collega's

NietWesterse achtergrondrgrond
Met een migratieachtergrond bedoelen we medewerkers met een niet
westerse achtergrond. Dat zijn mensen met een migratieachtergrond uit één
van de landen in een van de landen in Afrika, LatijnsAmerika en Azië
(exclusief Indonesië en Japan) of Turkije.
Migratieachtergrond is een kenmerk dat weergeeft met welk land een
persoon is verbonden op basis van het (niet westerse) geboorteland of het
van één van de ouders of van zichzelf.
Wat willen we?
15% van de nieuwe collega's heeft een migratieachtergrond
In 2024 heeft 11% van de collega's een migratieachtergrond

In schaal 11 t/m 14 groeit het aandeel nietwesterse
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medewerkers naar 8%
In schaal 15 en hoger groeit het aandeel nietwesterse medewerkers
naar 4%
Hoe is het nu?
Het is onbekend hoeveel nieuwe collega's met een migratieachtergrond
we aangenomen hebben
In 2019 had 6,8% van de collega's een migratieachtergrond
In 2020 zaten er 5,9% collega's met een migratieachtergrond in schaal
11  14
het is onbekend hoe veel collega's met een migratieachtergrond in
schaal 15 of hoger zitten
Banenafspraak
Rijkswaterstaat werkt met Team Banenafspraak om te voldoen aan het
wettelijk quotum. Het aandeel van Rijkswaterstaat is 400 banen van 25,5 uur
voor eind 2024.
Deze verdelen we als volgt:
200 banen binnen Rijkswaterstaat
200 banen in samenwerking met de markt
'In samenwerking met de markt' betekent dat Rijkswaterstaat samenwerkt
met onze leveranciers. Dit project heet 'Groeituin Social Return' en is een
samenwerking van Inkoop en Team Banenafspraak.
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