Tweede Kamer der Staten-Generaal
Aan de voorzitter van de Vaste commissie voor
Sociale zaken en werkgelegenheid
mevrouw B.I. van der Burg
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

Onderwerp

Datum

AO arbeidsmarktdiscriminatie

20 juni 2016

23 juni 2016

Ons kenmerk

2016/0097/AvD/KvD/
RG

Geachte mevrouw Van der Burg,
Op de agenda van het Algemeen Overleg over arbeidsmarktdiscriminatie op
23 juni aanstaande staat de Voortgangsrapportage actieplan arbeidsmarktdiscriminatie. Deze rapportage is ook besproken op 18 februari jongstleden.
Het is heel goed dat het onderwerp discriminatie op de arbeidsmarkt zo
nadrukkelijk op de agenda van de Tweede Kamer blijft staan. Discriminatie komt
immers veelvuldig voor en is een groot probleem voor betrokken individuen en
ook voor de samenleving als geheel. Voorkomen en bestreden moet worden dat
de jonge generatie, die momenteel de arbeidsmarkt betreedt, denkt dat
discriminatie niet te vermijden is. Het is van groot belang dat werkgevers en
maatschappelijk en politiek leiders, nadrukkelijk stelling nemen tegen
discriminatie. Zij moeten er ook voor zorgen dat slachtoffers van discriminatie
hun verhaal kunnen doen, zonder angst voor represailles of gepest te worden.
Hierbij wijs ik u graag op de brieven van het College voor de Rechten van de
Mens van 16 februari 2016 en 18 maart 2016 aan de Tweede Kamer. De inhoud
van deze brieven blijft onverminderd van toepassing. Discriminatie komt zowel
direct als indirect voor en zowel bewust als onbewust. Het gaat hierbij met
name over discriminatie van zwangere vrouwen, discriminatie bij de toegang tot
stages in het beroepsonderwijs en discriminatie bij werving en selectie.
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Graag praten vertegenwoordigers van het College, Kathalijne Buitenweg en
Nicola Jägers, met u door over genoemde onderwerpen. Mocht u dit op prijs
stellen dan kunt u contact opnemen met Kristel van Doornen, beleidsadviseur
(tel: 030 – 888 3834, e-mail: k.van.doornen@mensenrechten.nl)
Hoogachtend,

mr. A.C.J. van Dooijeweert
voorzitter
namens deze: mr. J.P. Loof

Bijlagen:
-Brief van het College voor de Rechten van de Mens d.d. 16 februari 2016 aan de
voorzitter van de Tweede Kamer
-Brief van het College voor de Rechten van de Mens d.d. 18 maart 2016 aan de
voorzitter van de Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
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