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Raadsvragen   
van C. Verbeek en N. Rennenberg van Ouderen Appèl 
Eindhoven over ontslagen Mc Gregor.  
 
 
 
Het Ouderen Appèl Eindhoven heeft kennis genomen van het feit dat Modehuis 
McGregor bij zijn veelbesproken doorstart als Doniger Fashion Group afscheid van zeker 
tweehonderd oudere werknemers neemt. 
 
Twee weken geleden beloofden de nieuwe eigenaren nog te zullen doorgaan met de 
vijfhonderd vaste medewerkers. Later kwam Doniger Fashion Group op die belofte terug; 
zo'n tweehonderd medewerkers die langer in dienst zijn, krijgen geen nieuw contract. 
Het gaat om de oudste werknemers en de werknemers met de meeste dienstjaren. Zij 
zijn hierover woensdag per mail op de hoogte gebracht. 
 
Dit brengt ons tot de volgende vragen: 
 
1. Heeft het college kennis genomen van het feit dat Modehuis McGregor vooral 

oudere werknemers gaat ontslaan en wat is hierover uw mening? 
2. Welke gevolgen heeft dit voor werkeloze 50 plusser op de lokale en regionale 

arbeidsmarkt ? 
3. Bent u bereid een gesprek aan te gaan met McGregor Eindhoven omtrent het 

voorgenomen besluit vooral ouderen te ontslaan. Kunt u uw antwoord motiveren? 
4. Bent u het met ons eens dat de handelwijze van Modehuis MacGregor veel weg 

heeft van leeftijdsdiscriminatie ? 
 
 
Eindhoven, 1 augustus 2016 
 
 
 
Antwoord van burgemeester en wethouders 
 
 
1. Heeft het college kennis genomen van het feit dat Modehuis McGregor vooral 

oudere werknemers gaat ontslaan en wat is hierover uw mening? 
 
Uit de berichtgeving begrijpen wij dat bij de doorstart als Doniger Fashion Group 
afscheid  zou worden genomen van mensen die 7 jaar of langer bij het modehuis 
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werkzaam zijn geweest.  In eerste instantie zou het gaan om 200 mensen. 
Inmiddels zou dit aantal, in overleg met de curatoren, zijn bijgesteld naar 120 
mensen.  Dit betekent dat een deel van het personeel dat langer in dienst was, geen 
nieuw contract krijgt. In de praktijk zal dit voornamelijk gaan om oudere 
werknemers.  
De ontwikkeling waarbij ervaren werknemers worden vervangen door, veelal 
tijdelijke krachten, louter om kosten te besparen, vinden wij verontrustend.  
 
 

2. Welke gevolgen heeft dit voor werkeloze 50 plusser op de lokale en regionale 
arbeidsmarkt ? 
 
Dit betreft een landelijke aangelegenheid waarbij curatoren, vakbonden  en 
eventueel UWV aan zet zijn. Of er gevolgen zijn voor het personeel van het filiaal 
van McGregor Eindhoven is ons niet bekend.  

 
 

3. Bent u bereid een gesprek aan te gaan met McGregor Eindhoven omtrent het 
voorgenomen besluit vooral ouderen te ontslaan. Kunt u uw antwoord motiveren? 
 
Nee, zie hiervoor het antwoord op vraag 2.  

 
 
4. Bent u het met ons eens dat de handelwijze van Modehuis MacGregor veel weg 

heeft van leeftijdsdiscriminatie? 
 
Zie hiervoor het antwoord op vraag 1.  

 
 
Eindhoven, 30 augustus 2016 


