Kan Corona skabe nye muligheder på
arbejdsmarkedet for mennesker med handicap?
DET CENTRALE HANDICAPRÅD OG VIDENSCENTER OM HANDICAP INVITERER TIL ONLINE
SEMINAR D. 6. MAJ 2021 KL. 12.00-14.00, HVOR VI SAMMEN MED VIRKSOMHEDER, HANDICAPORGANISATIONER OG BESKÆFTIGELSESEKSPERTER UNDERSØGER NETOP DETTE SPØRGSMÅL.
DU KAN PÅ SEMINARET FÅ VIDEN OG INSPIRATION FRA FØRENDE FORSKER PÅ OMRÅDET OG
VIRKSOMHEDEN TDC, SOM HAR FOKUS PÅ DIVERSITET OG DIGITALISERING.

Baggrund og formål med seminaret
Som konsekvens af Coronakrisen har rammerne for arbejdet og samarbejdet på
rigtig mange danske arbejdspladser ændret sig markant. Mange virksomheder har
taget ’digitale tigerspring’ og været nødsaget til at udforske nye balancer i forhold
til hjemmearbejde, mødeformer og arbejdstid. Der er høstet erfaringer – både
gode og dårlige. På tværs af sektorer er der er nok en udbredt erkendelse af, at
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ikke alt kan klares digitalt via Teams og Zoom. Samtidigt oplever vi, hvordan den

nødvendige omstilling også giver anledning til positive refleksioner om, hvordan nye måder at være sammen på og nye
balancer mellem privatliv, arbejdsliv, ude og hjemme rent faktisk også åbner op for nye resultater og nye løsninger.
I et beskæftigelsesperspektiv er der naturligt også mange reelle bekymringer nu og i årene frem med risiko for øget ledighed.
Seminaret har dette til trods en primær ambition om at stille skarpt på og fastholde de udviklinger, der har potentiale til at
bidrage positivt til rammerne for arbejdsfællesskabet med nye deltagelsesmuligheder for mennesker med handicap.
Deltagelse i seminaret er relevant for en bred deltagergruppe på tværs af virksomheder, handicaporganisationer, jobcentre
og andre organisationer, der arbejder med diversitet og rummelighed på det danske arbejdsmarked.

Oplægsholdere ved seminaret
Ved seminaret vil der være en række korte oplæg fra nedenstående parter, som skal give en forståelsesramme og inspirere til
spændende drøftelser i breakouts og i plenum, hvor alle deltagere i seminarer kan komme til orde.
Velkomst og baggrund v. formand for Det Centrale Handicapråd, Liselotte Hyveled og udviklingsleder fra Videnscenter om
handicap, Rasmus Duus.
Vidensoplæg fra Thomas Bredgaard, professor ved Aalborg Universitet og leder af Forskningscenter for handicap & beskæftigelse
Oplæg fra Gry Egstrup, HR-direktør i TDC Group, om de øgede muligheder for inklusion og fleksibilitet, som Corona-krisen har
bragt med sig.

