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Kern mededeling:

In de bespreking van de motie ‘Deelname Canal parade’ in de Statenvergadering
van 13 november 2019, is toegezegd dat u een toelichting krijgt op de stand van
zaken van de Regenboogprovincie.
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Mededeling:

Stand van zaken Regenboogprovincie

Portefeuillehouder
Fackeldey, J;A.

Sinds september 2017 is Flevoland Regenboogprovincie. Jaarlijks vindt in de
tweede week van oktober de Regenboogweek plaats met diverse activiteiten op
het gebied van diversiteit en inclusie. Zo zijn in 2018 twee regenboogbankjes
voor het provinciehuis geplaatst en was in de Rietkerkzaal een cabaretvoorstel
ling rond het thema transgender. Ook in 2019 is een Regenboogweek gehouden
met het hijsen van de regenboogvlag en een aansprekend programma over diver
siteit en inclusie voor provinciemedewerkers.

Binnen de organisatie
In juli 2019 is een intern onderzoek gehouden naar hoe medewerkers diversiteit
en inclusie binnen de organisatie beleven. De uitkomsten en aanbevelingen van
het onderzoek gebruiken we onder meer voor het inclusief maken van de arbeidscommunicatie en het werving- en selectiebeleid.
Vanuit de wettelijke verplichting, en met het oog op diversiteit en veelzijdigheid
binnen de organisatie, is de provincie actief met het in dienst nemen van mede
werkers met een arbeidsbeperking. In de praktijk betekent het dat wij bijvoor
beeld bij elke aanbesteding kijken of er mogelijkheden zijn om via deze aanbe
steding een participatie kandidaat te kunnen plaatsen. Voorbeelden hiervan zijn
de aanbestedingen Catering & Schoonmaak.
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Op dit moment heeft de provincie 16,5 formatieplaats bezet met medewerkers
uit de doelgroep van de participatiewet. Gerekend volgens de quotumwet zijn dit
15 formatieplaatsen. Daarmee voldoet Flevoland ruimschoots aan de norm van
zowel de banenafspraak (8 fte) als de quotumwet (12,5 fte). Met de aanwezig
heid van deze arbeidsbeperkte collega’s krijgt de diversiteit van de provinciale
organisatie extra reliëf.
Buiten de organisatie
Met financiële steun van de provincie is een website ontwikkeld voor organisaties
en de doelgroep van de LHBTI.
In de opdracht van de provincie voert een extern bureau het lesprogramma Gelijk=Gelijk? uit op een aantal scholen in Flevoland.
Het programma is speciaal ontwikkeld voor het bespreekbaar maken van onder
werpen als homohaat, moslimhaat en vluchtelingenhaat. Het programma bestaat
uit een reeks van vier lessen per klas voor het leerjaar 2019 - 2020.
Op initiatief van de provincie Flevoland hebben de ambtelijke contactpersonen
voor de regenboogprovincie regelmatig overleg. Doel van het overleg is informa
tie uitwisselen en gezamenlijke activiteiten ontwikkelen.
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Op initiatief van de provincie is de enquête van het Bureau gelijke behandeling Flevoland onder de
doelgroep van de Regenboog in de gemeente Lelystad ook uitgezet in de andere gemeenten. CMO
Flevoland heeft de extra werkzaamheden die hieruit voortvloeien uitgevoerd. Op korte termijn
komt de rapportage beschikbaar. Deze zal met u worden gedeeld.
Bijlagen________
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