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ChristenUnie D66 Maassluis 

Motie afspiegeling van de samenleving 

De Raad van de gemeente Maassluis, in vergadering bijeen op 8 november 2017, 

overwegende dat, 

• Maassluis een zeer divers samengestelde bevolking kent waaronder ook ouderen, jongeren, 
mensen met een beperking en mensen met een migratie achtergrond; 

• dat er een achterstand in kansen op de arbeidsmarkt is voor, ouderen, jongeren met een 
migratieachtergrond en voor mensen met een beperking; 

• dat de raad vorig jaar een motie heeft aangenomen met verzoek tot een proef met anoniem 
solliciteren, in navolging van de goede ervaringen in onder meer de gemeente Den Haag; 

• de gemeente een voorbeeldfunctie heeft naar andere werkgevers in de stad met het kansen 
bieden aan mensen van alle achtergronden; 

• onderzoek uitwijst dat divers samengestelde teams betere resultaten bereiken; 
• het charter diversiteit een vrijwillige toezegging is om diversiteit op de werkvloer te 

bevorderen op één of meer dimensies; 
• veel organisaties, bedrijven en overheidsorganen het charter diversiteit hebben 

ondertekend; 

spreekt als zijn mening uit, 

• diversiteitsbeleid en inclusie op de werkvloer onderdeel moet zijn van de gemeentelijke 
organisatie 

verzoekt het college, 

• actief te werken aan het bieden van stageplaatsen, werkervaringsplaatsen en openstellen van 
reguliere vacatures met extra aandacht voor jongeren, mensen met een migratie achtergrond of 
een beperking, om te bevorderen dat de organisatie ook een afspiegeling van de samenleving 
wordt; 

• het charter diversiteit te ondertekenen en de raad voor 1 maart 2018 te informeren over 
uitwerking van de opdracht in deze motie en de doelen uit het charter; 

• het charter diversiteit actief onder de aandacht te brengen bij Maassluise bedrijven en 
leveranciers van de gemeente; 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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