
 “Hoe vindt u nieuwe werknemers op de krappe arbeidsmarkt? Door niet alleen te 
kijken naar wie iemand is, maar verder te kijken naar wat iemand kán. Zo loopt u geen talent 
mis en dat biedt kansen voor uw bedrijf of organisatie. Word daarom ook Verderkijker.” 

Met deze boodschap voert het ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid de Verderkijkers campagne 
om bedrijven en organisaties bewust te maken dat ze succesvoller kunnen worden door verder te kijken, en 
activeren om voorbij de vooroordelen te kijken. Het loont, zeker in tijden van krapte, om te vissen buiten de 
al bekende vijvers. 

Bovendien is er een wet in voorbereiding die ervoor zorgt dat werkgevers en uitzendbureaus een plan 
moeten maken om discriminatie van sollicitanten tegen te gaan.Doen ze dat niet dan kan de inspectie 
van het ministerie van Sociale Zaken ingrijpen. Ook daarom is het verstandig om als ondernemer of HR-
manager nu alvast goed na te denken over een wervingsbeleid dat gericht is op inclusie. 

Om u alvast te inspireren over hoe u Verderkijker kunt worden, nodigen het ministerie en RADAR u op 
maandag 18 november van harte uit voor het gratis Verderkijkers-evenement in Eindhoven. Hieronder vindt 
u het programma, en u kunt zich opgeven via deze link. 

Hartelijke groet en graag tot maandag 18 november! 

Team RADAR  
Team Verderkijkers, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

Loop geen talent op 
de werkvloer mis!
Uitnodiging Verderkijkers-evenement 
18 november Eindhoven

Programma Verderkijkers bijeenkomst Eindhoven 
Maandag 18 november - 15.30-18.00 uur  
Zaal Ernst Curie, High Tech Campus 1 (The Strip) 5656 AE Eindhoven 

15:30 Inloop | met koffie en thee. 
15.45 Welkomstwoord en kort gesprek met Tikho Ong, teamleider preventie van RADAR 
16.00  Regionale situatieschets | In gesprek met wethouder Yasin Torunoglu
16.15 Expert aan het woord | Expert op het gebied van diversiteit op de werkvloer Mpanzu Bamenga  
 over de do’s en dont’s van een inclusief HR-beleid. 
16.45  Verderkijkers Panel | Rob Jansen van Chain Logistics en HR-manager van Philips Stephanie 
 van der Ven leggen uit hoe en waarom zij allen op hun eigen manier Verderkijkers zijn geworden, 
 tegen welke problemen ze aanlopen in het divers en inclusief maken van hun werkvloer en wat het 
 hun bedrijven oplevert. 
17.15  Afsluitend gesprek met de zaal | stel al uw vragen aan de voorlopers uit het panelgesprek en 
 ervaringsdeskundigen van RADAR. 
17.30 Borrel 

Over RADAR
RADAR is het onafhankelijke anti- discriminatiebureau in Eindhoven en ruim 50 andere gemeenten 
in Brabant en Zuid-Holland. RADAR zet zich in voor gelijke behandeling en het bestrijden 
van discriminatie op alle gronden. Dat doen we door het adviseren en steunen van 
mensen die discriminatie ervaren, het registreren van discriminatie- klachten, 
voorlichtingen en trainingen, onderzoek en rapportage en het opstellen 
van beleidsadvies.

https://www.verderkijkers.nl/
https://ikmeldmijaan.typeform.com/to/XN5qp5

