Samen tegen Discriminatie

De bedrijfsvoering van Uitzendgroep Zuid Nederland Holding B.V. en haar
dochterondernemingen is er op gericht om werkzoekenden een eerlijke kans op werk te geven,
ongeacht diens leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens-, politieke of
geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst of nationaliteit.
Bij de werving en selectie alsmede het aannemen van vacatures van opdrachtgevers worden
werkzoekenden gelijk behandeld doordat zij uitsluitend worden beoordeeld op criteria die
functie-gerelateerd zijn.
1. Standpunt van Uitzendgroep Zuid Nederland Holding B.V en haar
dochterondernemingen, hierna te noemen UZN.
a. UZN wijst iedere vorm van discriminatie af.

b. UZN tolereert niet dat de medewerkers discriminerend worden bejegend door derden. Onder
medewerkers wordt hier tevens verstaan de werknemers die werkzaamheden verrichten
onder leiding en toezicht van een inlener.

2. Handelen door UZN
a. De medewerkers van UZN hebben een eigen verantwoordelijkheid om alert te zijn op
verzoeken van opdrachtgevers met een discriminatoir karakter, dergelijke verzoeken te
herkennen en er zorg voor te dragen dat er geen medewerking aan wordt verleend.
Medewerkers van UZN worden middels trainingen en instructies gewezen op de juiste
handelswijze.
b. Indien de medewerker twijfelt over het al dan niet aanwezig zijn van een objectieve
rechtvaardiging bij een verzoek van een opdrachtgever om bij de werving en selectie
rekening te houden met bepaalde criteria, of vragen heeft hoe een verzoek af te
handelen, kan de medewerker voor overleg terecht bij Leon van den Oever.
c. Indien de medewerker discriminatie signaleert en het aan de orde wil stellen,
misstanden of wangedrag wil melden en/ of een vertrouwenskwestie aan de hand heeft,
kan de medewerker terecht bij Leon van den Oever. Indien dit niet leidt tot een voor de
medewerker afdoende resultaat kan de medewerker terecht bij Jan van Bokhoven.
d. Voel je nooit bezwaard om contact met ons op te nemen.
Bel met het nummer 040-2954811 en vraag naar Jan of Leon.

