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Algemeen 

FluxEU B.V. is leverancier van HR-diensten ( uitzenden / detacheren ) in Nederland. Zij is ervan 

overtuigd dat de mensen werkzaam voor organisaties het verschil maken in dienstverlening, ieder 

met zijn eigen talenten en motivaties. Het is onze missie om mensen te helpen aan werk dat het 

beste bij hen past en tegelijkertijd onze opdrachtgevers te voorzien van de beste medewerkers.  

Ons antidiscriminatiebeleid  

FluxEU B.V. discrimineert niet op grond van leeftijd, seksuele gerichtheid, ras, burgerlijke staat, 

godsdienst, levensovertuiging, geslacht, politieke gezindheid, nationaliteit, handicap of 

chronische ziekte, soort arbeidsovereenkomst (vast of tijdelijk), arbeidsduur (voltijd of deeltijd) of 

enige andere grond. Iedereen verdient gelijke kansen. Ook bij het vinden en behouden van een 

baan. Zowel bij het aannemen van onze indirecte medewerkers als bij het bemiddelen van onze 

directe medewerkers kijken wij alleen naar iemands vaardigheden, competenties en talenten. Dat 

is waar het om draait.  

Hoe wij invulling geven aan ons beleid 

Wij vinden het belangrijk dat elke medewerker binnen onze organisatie ons standpunt kent en 

weet dat wij discriminatie niet accepteren. Discriminatie is echter een breed maatschappelijk 

probleem. Dit betekent dat het voorkomen van discriminatie geen vanzelfsprekendheid is, maar 

onderhoud en blijvende aandacht vergt. 

Wat wij doen  

FluxEU B.V. doet het volgende om discriminatie te voorkomen.  

• Duidelijke boodschap  

Onze boodschap is helder voor alle medewerkers. Medewerkers moeten zich te allen tijden en 

door iedereen in de onderneming gesteund voelen om niet mee te werken aan discriminerende 

verzoeken en op te komen tegen discriminatie. Het tegengaan van discriminatie begint bij goed 

voorbeeldgedrag in de hoogste lagen van de onderneming. Leidinggevenden maken het 

onderwerp laagdrempelig en bespreekbaar. Zij scheppen een omgeving waarin medewerkers zich 

vrij en veilig voelen om eventuele misstanden aan de kaak te stellen. Eventuele tegenstrijdige 

belangen tussen commerciële doelstellingen en ons antidiscriminatiebeleid zijn altijd 

bespreekbaar. 

• Kennisoverdracht  

Om discriminatie geen kans te geven, is kennis over wat wel en niet mag essentieel. Wij brengen 

het onderwerp discriminatie onder de aandacht. Wij doen dit onder meer door: 

➢ Het onderwerp tijdens onze (maandelijkse) vergaderingen als vast agendapunt aan bod te 

laten komen waarbij vanuit de directie heel duidelijk de boodschap wordt meegegeven 

dat wij geloven in gelijke kansen voor iedereen.   

➢ Nieuwe medewerkers krijgen dit beleid in het inwerktraject als vaste intro-documentatie.  

Verantwoordelijk binnen het bedrijf:  

Contactpersoon vertrouwenskwesties aangaande dit onderwerp:  

Debby van der Lip - Barten / debby@fluxeu.eu  
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