Jongen met nagellak mag niet achter kassa Jumbo
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Een achttienjarige jongen mag niet met gelakte nagels achter de kassa bij de Jumbo in Glanerbrug zitten.
Volgens de supermarkteigenaar zou het dorp ‘daar nog niet klaar voor zijn’. De jongen neemt ontslag, valt te
lezen op de website van Tubantia.
De kassamedewerker vindt het leuk om zijn nagels te lakken en zegt achter de kassa alleen maar positieve
geluiden te horen. Des te groter was voor hem de schrik toen hij op het matje werd geroepen door de
supermarkteigenaar. Deze zei klachten te hebben ontvangen over de ‘jongen met nagellak’ en vroeg de jongen
binnen twee weken te stoppen met het dragen van nagellak.
De jongen betreurt de actie en zegt gewoon zichzelf te willen zijn. “Het kwam niet eens in me op om dit van
tevoren te bespreken in de winkel. Als dames achter de kassa nagellak op mogen doen, is het voor mij
vanzelfsprekend dat ik dat ook zou moeten kunnen, toch?”
Dat volgens diezelfde huisregels vrouwen met nagellak wél achter de kassa mogen plaatsnemen, noemt de
supermarkteigenaar een ‘vertaling van richtlijnen’. “Misschien moet het bij jongens ook kunnen, maar wij zijn

nog niet zo ver.”
Online heeft de jongen inmiddels honderden steunbetuigingen ontvangen op zijn verhaal. Ook hebben een
aantal andere supermarkten hem een baan aangeboden, met de belofte dat hij welkom is mét gelakte nagels.
De jongen beslist later wat hij wil.
In een reactie zegt Jumbo de situatie te betreuren. "Dit is geen landelijk beleid van Jumbo. Bij Jumbo vinden
we dat we van en voor iedereen zijn en ons beleid is gericht op gelijke behandeling van iedereen. Alle
medewerkers moeten zich bij ons thuis kunnen voelen, waarin je als medewerker mag zijn wie je bent."
Daarnaast zegt de supermarktketen in gesprek te zijn met de ondernemer van Jumbo in Glanerbrug, die een
eigen HR beleid heeft.
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