
   
   

 

Arbeidsmarktdiscriminatie door uitzendbureaus  

 

De PvdA, Groenlinks en D66 vinden al langere tijd dat het niet goed gaat in Nederland en in Arnhem, 

waar het gaat om gelijke kansen voor bepaalde groeperingen, met name die met een aanvullende 

etnische achtergrond. Het gaat niet om incidenten, maar om structurele misstanden op de 

arbeidsmarkt en andere gebieden in onze samenleving. We hebben het afgelopen jaar meerdere 

discussies gevoerd over de toegankelijkheid van mensen met een beperking, het horecadeurbeleid, 

etnisch profileren, sollicitanten die alleen met een andere naam werden uitgenodigd voor een 

gesprek, en anoniem solliciteren. Niet voor niets dienden verschillende partijen een amendement in 

om de inclusieve samenleving een prominente plaats te geven in de MJPB als veranderopgave, 

omdat de noodzaak om actie te ondernemen urgenter is dan ooit.  

Radar deed een steekproef en belde met zes uitzendbureaus in Arnhem, blijkt uit navraag bij de 

redactie. In het gesprek werd door de redactie gezegd dat het kantoor recentelijk een vervelende 

ervaring heeft gehad met Marokkanen, Surinamers of Turken. Of de intercedent daar rekening mee 

kon houden? Van de benaderde uitzendbureaus hebben er maar liefst drie deze vraag positief 

beantwoord, twee uitzendbureaus legden de verantwoordelijkheid bij de opdrachtgever neer en 

maar een uitzendbureau zei nee. De helft van de ondervraagde Arnhemse uitzendbureaus maakt zich 

keihard schuldig aan discriminatie. Onbegrijpelijk en onacceptabel. 

Het mag niet uitmaken wat je afkomst, leeftijd of geslacht is. Je moet zeker kunnen zijn van een 

eerlijke sollicitatie. Als je je best doet en je wil vooruit komen in het leven verdien je een eerlijke kans 

op een baan, ongeacht waar je woont, hoe je heet of wat je sekse is. Iedereen is gelijkwaardig en 

heeft recht op gelijke kansen. 

Arbeidsmarktdiscriminatie moet niet worden aangemoedigd, maar worden bestreden en bestraft. De 

PvdA, Groenlinks en D66 willen daarom dat de gemeente Arnhem geen zaken meer doet met 

bedrijven waarvan is gebleken dat zij zich schuldig maken aan discriminatie. Hiernaast moet de 

gemeente dit soort discriminatie proberen op te sporen en tegengaan door het inzetten van mystery 

guests. Ook moeten werknemers die last hebben van discriminatie hiervan eenvoudiger een melding 

kunnen doen. 

  

 

 

 

 



De PvdA, Groenlinks en D66 hebben de volgende vragen aan het college van B&W: 

 

1. Is het college bereid te achterhalen, samen met de Inspectie SZW, welke uitzendbureaus in 

Arnhem zich schuldig maken aan discriminatie en op korte termijn met hen in gesprek te 

gaan over oplossingen voor dit probleem? 

2. Is het college bereid om met deze uitzendbureaus en andere bedrijven waar de gemeente 

mee samenwerkt, op te nemen dat wanneer zij zich schuldig maken aan discriminatie, de 

gemeente de overeenkomst verbreekt?  

3. Kan het college toezeggen de raad hierover een terugkoppeling te geven voor maart 2018? 
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