Tijdelijke functie / detachering:
senior-adviseur
bij het bureau van de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme
(schaal 12 of 13) (eventueel schaal 11)

Onlangs is de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme (NCDR) van start gegaan. Het
nieuw op te richten Bureau van de NCDR is op zoek naar enthousiaste en ervaren collega’s (schaal
12, 13) die de NCDR willen ondersteunen.
De NCDR heeft als doel de aanpak van discriminatie te versterken. De NCDR zal nieuwe
initiatieven voorstellen en zal ook helpen om alle initiatieven die al lopen te ondersteunen en soms
een duwtje in de goede richting te geven. De NCDR legt daarbij de verbinding tussen
maatschappelijke actoren op het terrein van discriminatie en racisme en de overheid.
Functie-eisen
Je hebt ervaring met beleidswerk en affiniteit met het antidiscriminatiebeleid. Je combineert een
pragmatische en resultaatgerichte houding met een goed gevoel voor politieke en bestuurlijke
verhoudingen. Bij voorkeur heb je ervaring met (onderdelen van) het antiracisme-terrein, in werk
of nevenactiviteiten.
Het nieuwe team van de NCDR gaat werken aan een Nationaal Programma Antidiscriminatie. Je
bent verantwoordelijk voor het deelprogramma antiracisme en onderhoudt daartoe onder meer
een nauwe relatie met de betrokken departementen. De NCDR zal vanaf de start ook veel
contacten leggen met maatschappelijke organisaties, netwerkbijeenkomsten organiseren en
werken aan de voorbereiding van een conferentie met belangengroepen. Ook organisatietalent is
dus een pré.
Start
In een latere fase zullen vaste functies worden opengesteld. Vooralsnog wordt het team
samengesteld uit collega’s die minstens een half jaar gedetacheerd kunnen worden én op korte
termijn kunnen starten (medio november 2021).
Voor de samenstelling van het bureau van de NCDR is diversiteit een belangrijk uitgangspunt.
Verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten vergroten de denkkracht van het bureau
van de NCDR.
Voor nadere informatie en/of voor een verkennend gesprek door belangstellenden kan contact
worden opgenomen met Jan Piet van Berkel (projectleider inrichting bureau NCDR) (tel.: 0638825162 / email: janpiet.berkel@rijksoverheid.nl).

