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NON-DISCRIMINATIECLAUSULE:
VOORBEELD VAN EEN UITGEBREID EN CONCREET MODEL

Personeelsbeleid
1 De werving, selectie, beoordeling en beloning van het personeel gebeurt op een zodanige
wijze dat iedereen ongeacht geslacht, zogenaamd ras, huidskleur, afstamming, nationale of
etnische afkomst, seksuele geaardheid, burgerlijke stand, geboorte, fortuin, leeftijd, geloof of
levensbeschouwing, huidige of toekomstige gezondsheidstoestand, handicap of fysieke
eigenschap, behandeld wordt als gelijke.
2 Er worden brede wervingsmethodes gehanteerd, om sollicitanten behorend tot de
kansengroepen zo goed mogelijk te bereiken.
3 De selectiecommissie (bij instroom of doorstroom) wordt zo samengesteld (of er worden
zodanig maatregelen genomen) dat gewaarborgd is dat leden van de kansengroepen een
gelijke kans hebben op de functie.
4 Zolang evenredige vertegenwoordiging niet gerealiseerd is, worden inspanningen geleverd
om bij elke vacature ook geschikte kandidaten uit de ondervertegenwoordigde
kansengroep(en) in de procedure op te nemen.
5 Bij de beoordeling of aan de relevante functie-eisen is voldaan zullen ook elders verworven
competenties (bijvoorbeeld een nog niet erkend buitenlands diploma) in de afwegingen
worden betrokken.
6 Als een psychologische test of een assessment-test deel uitmaakt van de selectieprocedure,
wordt beroep gedaan op een organisatie die beschikt over ruime ervaring met het testen van
leden van verschillende kansengroepen, en die haar testpakket zoveel mogelijk vrij heeft
gemaakt van onbedoelde negatieve aspecten zoals etnische of culturele bias.
7 Alle deelnemers aan een selectiecommissie hebben de vaardigheid (of krijgen de
mogelijkheid om, o.a. via vorming en/of training, de vaardigheid te verwerven) om
veranderende verschillen te waarderen, zodat de kans dat (onbewuste) vooroordelen een rol
spelen bij de selectie verkleind wordt.

Externe contacten en omgangsvormen
8 Alle medewerkers hebben respect voor elkaar en voor anderen, zonder onderscheid op
grond van geslacht, zogenaamd ras, huidskleur, afstamming, nationale of etnische afkomst,
seksuele geaardheid, burgerlijke stand, geboorte, fortuin, leeftijd, geloof of
levensbeschouwing, huidige of toekomstige gezondsheidstoestand, handicap of fysieke
eigenschap.
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9 Alle medewerkers realiseren zich dat bepaalde handelingen, uitlatingen of grappen (hetzij
mondeling, schriftelijk, per e-mail of op andere wijze), hoewel mogelijk onbedoeld, kwetsend
of discriminerend kunnen zijn voor bepaalde kansengroepen. Alle medewerkers zijn bij het
uitvoeren van hun werkzaamheden alert voor ongewenst onderscheid of mogelijk
discriminerende effecten van bepaalde acties, gedragingen of maatregelen; wanneer dit zich
zou voordoen, wordt dit onmiddellijk gemeld aan de leidinggevende of de daartoe aangestelde
(vertrouwens)persoon.
10 Onze medewerkers gedragen zich tegenover personeel van ingehuurde organisaties,
tegenover leveranciers en klanten conform de bepalingen van deze non-discriminatieclausule.

Toezicht
11 Tweemaal per jaar wordt de toepassing van de non-discriminatieclausule besproken en
geëvalueerd binnen de geëigende organen voor overleg met het personeel. De nondiscriminatieclausule is een onderdeel van de functioneringsgesprekken en van de
personeelsevaluatie.
Klachtenregeling
12 De vertrouwenspersoon 'Evenredige arbeidsdeelname en diversiteit' staat in voor de
behandeling van en bemiddeling bij klachten door personeel of externe stakeholders. De
vertrouwenspersoon is te bereiken op XXXXXXXX
13 De vertrouwenspersoon geeft jaarlijks een globaal en geanonimiseerd verslag over
zijn/haar werk binnen de geëigende organen voor overleg met het personeel.
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