
Antidiscriminatiebeleid Alert HR Solutions BV 

Alert is de allround HR dienstverlener/businesspartner op het gebied van instroom, 

doorstroom en uitstroom op de arbeidsmarkt. Ons totale HR palet is zo ingericht dat wij 

zowel onze kandidaten als onze relaties van dienst kunnen zijn bij diverse vraagstukken op 

het gebied van uitzenden/detacheren, werving & selectie, re-integratie, outplacement en 

recruitment. 

 

Love all Serve all 

Werk is een zeer belangrijke factor in iemands leven. Wij geloven dan ook in het principe 

Happy Work Life. Wij streven door onze manier van werken naar Happy Work Life voor 

iedereen. Kortom Love all Serve all. Binnen onze manier van werken is er geen plaats voor 

enige discriminatie. Alert discrimineert dan ook niet op grond van leeftijd, seksuele 

gerichtheid, ras, burgerlijke staat, godsdienst, geslacht, levensovertuiging, nationaliteit, 

politieke gezindheid, handicap of enige andere irrelevante grond. 

Binnen ons HR beleid voor interne medewerkers staan wij voor diversiteit en proberen wij 

niemand in een keurslijf te stoppen. Zo zijn er in ons bedrijfsreglement beperkte richtlijnen 

voor wat betreft kledingvoorschriften. Mensen mogen bij Alert zichzelf zijn. Door deze 

diversiteit voelen kandidaten zich vaak thuis binnen Alert in is het niet discrimineren binnen 

onze teams vanzelfsprekend. Toch is het zeer belangrijk om dit onderwerp onder de 

aandacht te brengen om te voorkomen dat onbedoeld verkeerde beslissingen gemaakt 

worden. 

 

Beleid 

Wij blijven onze identiteit intern communiceren, zodat iedereen verbonden blijft met deze 

visie. We maken discriminatie bespreekbaar. Hiermee willen we bereiken dat mensen voelen 

dat het goed is om zaken aan te geven of ter discussie te stellen. Met als doel om 

beslissingen te evalueren of zelfs te heroverwegen. Dit doen we zowel intern als extern, 

zodat ook kandidaten weten dat ze bij Alert terecht kunnen als er vragen of negatieve 

ervaringen zijn. 

 

Kennisoverdracht 

- Ons discriminatiebeleid is onderdeel van het onboarding programma. Hierdoor zorgen 

wij bij het begin van de samenwerking dat collega’s weten dat wij op geen enkele 

grond discrimineren; 

- Ons discriminatiebeleid voortdurend te laten terugkeren binnen onze trainingen en 

opleidingen; 

- Ons discriminatiebeleid bespreken op de vestigingen door de vestigingsmanagers; 

- Ons discriminatiebeleid bespreken tijdens het vestigingsoverleg met de business unit 

manager; 

- Ons discriminatiebeleid via uitingen van de campagne werk jij mee? Zeg nee! Onder 

de aandacht brengen.  

 



Audits 

Er vinden interne audits plaats om te beoordelen hoe effectief ons beleid is en of de kennis 

omtrent dit onderwerp goed is op onze diverse locaties. Zo zal onze procesverantwoordelijke 

tijdens deze audits vaststellen of onze collega’s in de praktijk correct handelen. Indien er een 

mystery call heeft plaatsgevonden zullen wij de resultaten bespreken en extra inspanningen 

verrichten, indien nodig. 

 

Vragen en klachten 

Indien medewerkers binnen Alert HR Solutions B.V. discriminerende verzoeken ontvangen of 

discriminatie signaleren dan kan men hier melding van maken via 

bedrijfsbureau@alerthr.com  

 

Ondertekening 

De directie en het managementteam van Alert zal dit beleid evalueren en zichzelf blijven 

inspannen om discriminatie uit te bannen. Onze HR afdeling zal voortdurend bekijken of er 

ontwikkelingen zijn en heeft een adviseren rol richting de directie. Door ondertekening van 

dit document committeert Alert HR Solutions BV en haar directie tot naleving van dit beleid. 

Ook zullen zij er alles aan doen om discriminatie te voorkomen. 
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