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Inleiding  

Op 9 november 2021 heeft de oude gemeenteraad het besluit genomen om het 

OCD de opdracht te geven een onderzoek uit te voeren naar stagediscriminatie 

onder jongeren tussen de 16-27 jaar (zie Voorstel motie uitvoeren Dordrecht, een 

stad waar je ertoe doet). Naast de werkgevers die stageplaatsen aanbieden en de 

studenten zelf, heeft de raad aangegeven dat ook onderwijsinstellingen hierin 

belangrijke partners zijn voor de gemeente Dordrecht. Dit sluit aan bij de Agenda 

Dordrecht 2030 om de sociaal economische positie van Dordrecht te verbeteren. 

Eén van de programma’s richt zich namelijk op de Glansrijke toekomst van Dordtse 

jongeren tussen de 12-27 jaar.  

 

Inclusief beleid gemeente Dordrecht 

Gemeente Dordrecht heeft geen specifiek antidiscriminatiebeleid, maar gaat uit van 

'inclusief beleid'. Inclusief beleid is erop gericht dat niemand mag worden 

buitengesloten. Op 25 januari 2022 heeft het Kennisplatform Integratie en 

Samenleving tijdens de bespreking van de aanpak van discriminatie en racisme een 

presentatie gegeven over het lokaal effectief discriminatie bestrijden.   

 

Uitvoering onderzoek door OCD 

Door de coronapandemie en aansluitend de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 

is de oplevering van het OCD-onderzoek in overleg met de raadswerkgroep vertraagd. 

Het OCD-onderzoekrapport Gelijke kansen op de Dordtse stagemarkt wordt hierbij 

aangeboden en op 24 mei gepresenteerd door betrokken onderzoekers tijdens een 

beeldvormende commissievergadering.  

 

Vervolg behandeling rapport Gelijke kansen op de Dordtse stagemarkt 

Op 25 januari 2022 heeft wethouder Heijkoop namens het college het belang van de 

aanpak van discriminatie en racisme onderstreept en aangegeven extra subsidie te 

hebben verstrekt aan Radar om de meldingsbereidheid te vergroten. Dit onderzoek 

naar stagediscriminatie is uitgevoerd in opdracht van de gemeenteraad.  

 

Behandeladvies1: u wordt geadviseerd het nieuwe college om een schriftelijke reactie 

op het OCD-rapport Gelijke kansen op de Dordtse stagemarkt te vragen.  

 

 

                                                 
1 Uit: 220511 Oplegger griffie voor Agendacommissie OCD onderzoek stagediscriminatie 
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