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Voorgesteld besluit
het onderzoek naar Stagediscriminatie uit te laten voeren door het Onderzoekscentrum 
Drechtsteden en hiermee invulling te geven aan de motie Dordrecht, een stad waar je toe doet 
(d.d. 23 juni 2020).

Raadsvoorstel

Wat is het doel?
Zicht krijgen op (ervaren) discriminatie op de arbeidsmarkt, in het bijzonder stagediscriminatie bij 
jongeren tussen de 16-27 jaar.  

Wat zijn per beslispunt de argumenten en wat is hierop de toelichting?
Op 23 juni 2020 heeft de gemeenteraad de Motie Dordrecht, een stad waar je ertoe doet 
aangenomen. In deze motie wordt de raadbrede werkgroep Diversiteit en Inclusiviteit in het leven 
geroepen en gevraagd een (OCD)onderzoek te houden onder de inwoners/ organisaties/ 
instellingen van de stad over diversiteit en inclusiviteit in Dordrecht over o.a. wat er speelt en wat 
de ervaringen zijn. 

Deze raadswerkgroep bestaat uit Necdet Burakçin (GroenLinks), Inge Stevens (PvdA), John van 
der Net (VVD), Ahmet Polat (D66), Ineke Jager (Fractie Jager), Ronald Portier (SP), Arine van der 
Ham (CDA) en Leo Stolk (VSP). Ook commissielid Matthijs Bosman (ChristenUnie/ SGP) is 
betrokken in de voorbereiding. De raadswerkgroep is verschillende malen bij elkaar gekomen om 
focus aan te brengen in het gesprek met de stad en de wijze waarop OCD hier onderzoek naar kan 
gaan doen. Nilza Pinto (Radar) en Zahira Zaandam (Dordrechts Museum) hebben de 
raadswerkgroep daarin van advies voorzien. 

Wat zijn kanttekeningen en/of risico’s bij dit voorstel?
Het onderzoek van OCD is afhankelijk van de medewerking van studenten via 
onderwijsinstellingen, bereidwillige werkgevers die stageplaatsen aanbieden en betrokkenen vanuit 
scholen om het gewenste resultaat te bereiken. 

Gemeentebestuur
Spuiboulevard 300
3311 GR  DORDRECHT
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Hoe wordt dit betaald?
Het geoffreerde bedrag ter hoogte van € 11.800,- komt ten laste van de griffie (kostenpost 
Materieel budget raad & commissies). 

Wat is het vervolg op het raadsbesluit?
Uitvoeren van het onderzoek van OCD. 
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De raad van de gemeente DORDRECHT;

Gezien het voorstel van de raadswerkgroep Diversiteit en Inclusiviteit van de gemeenteraad 
Dordrecht

b e s l u i t :

het onderzoek naar Stagediscriminatie uit te laten voeren door het Onderzoekscentrum 
Drechtsteden en hiermee invulling te geven aan de motie Dordrecht, een stad waar je toe doet 
(d.d. 23 juni 2020).

Aldus besloten in de vergadering van


