
 
 
Diversiteit & 
ziekteverzuim 

5 september 2017 



Programma  

• Hans Siebers, Associate professor van de universiteit van Tilburg heeft 
onderzoek gedaan naar de knelpunten ten aanzien van diversiteit in 
onze organisatie. Hij vertelt over het onderzoek, de bevindingen en 
aanbevelingen.  
 

• Vervolgens geeft P&O (Steffen van Riet) een reactie op het onderzoek, 
en de acties die n.a.v. het onderzoek zijn of worden opgepakt. 
 

• Een ander actueel onderwerp binnen de organisatie is ziekteverzuim. 
P&O (Jack Schlicher) geeft een update over het ziekteverzuim. 



Naar een inclusieve organisatie van de Gemeente Eindhoven 
Verslag van onderzoek 

 
Hans Siebers 

 
 



Hans Siebers 

Associate professor 
Tilburg University 
ReflecT: Research institute for flexicurity, labour market dynamics and 
social cohesion 
Focus: diversiteit en ongelijkheid in publieke organisaties 



Doelstelling onderzoek 

• Het vaststellen van de verbeterruimtes in de instroom en doorstroom 
van jongere mensen en mensen met een migratie-achtergrond in 
relatie tot de te realiseren werkprocessen 

• Het vaststellen van de factoren die die verbeterruimtes bepalen 
• Het formuleren van doelgerichte en concrete aanbevelingen om die 

verbeterruimtes daadwerkelijk te benutten 
 



Methoden 

• Documentanalyse 
• 96 Interviews afgenomen met: 

• 16 leidinggevenden en stafmedewerkers 
• 41 medewerkers 
• 14 sollicitanten 
• 4 selecteurs 

• Enquête onder medewerkers N = 824, 36,5 % 
• Enquête onder sollicitanten N = 383, 31,4 %  



Probleem 

1. Jongere mensen en mensen met een migratie-achtergrond zijn 
sterk ondervertegenwoordigd in het personeelsbestand 

2. Als ze al hun weg vinden naar de gemeente, dan op lagere functies: 
• Een generatie maakt 0,75 salarisschaal verschil 
• Afkomst maakt 1,32 salarisschalen verschil 

 



Probleem 

3. Die ongelijkheid qua afkomst wordt op alle vier de 
sleutelmomenten van personeelsstromen gemaakt: 
• Werving 
• Selectie 
• Functieniveau bij instroom  
• Huidige functieniveau  

4. Die ongelijkheid qua leeftijd wordt ook op deze sleutelmomenten 
gemaakt, behalve bij selectie 

 



Probleem 

5. Die ongelijkheid wordt slechts voor een beperkt deel veroorzaakt 
door werkgerelateerde of ‘legitieme’ factoren: 

 Afkomst: 
• Bij selectie: 24,5 % (opleiding) 
• Bij functieniveau bij instroom: 0 % 
• Bij huidige functieniveau: 41,1 % (duur dienstverband en taalvaardigheid) 
 

Leeftijd: 
• Bij functieniveau bij instroom: 0 % 
• Bij huidige functieniveau: 0 % 
 

 
 

 



Oorzaken 

Context: 
1. Buitengewoon trage personeelsstromen 
2. Cyclus van jaarlijkse functionerings- en beoordelingsgesprekken lang niet 

overal op orde 



Oorzaken 

1. Selecteren en beoordelen op persoonlijkheidskenmerken 
 Vb: communicatief, proactief, creatief, authentiek… zijn  

• Zeer discutabel of die wel functioneel zijn voor het te realiseren werk 
• Die criteria zetten jongere mensen en vooral mensen met een ‘niet-westerse’ 

afkomst onnodig op achterstand 
• Als ze in het voordeel werken, zoals voor jongere mensen bij selectie, dan is 

dat waarschijnlijk om de verkeerde redenen 



Oorzaken 

2. Selecteren en beoordelen op de manier waarop mensen hun werk 
(denken te gaan) doen 

Vb: rolbeschrijvingen in vacatureteksten, beoordelen van 
medewerkers op hun ‘zichtbaarheid’ in het team 

• Werken conservatisme in de hand en remmen innovatie 
• Remmen motivatie medewerkers 
• Die criteria zetten jongere mensen en vooral mensen met een ‘niet-westerse’ 

afkomst onnodig op achterstand 



Oorzaken 

3. Ambitieus gedrag werk tegen je kansen op een (goede) baan 
Vb: als je meer kunt dan je huidige baan van je vergt en dat 
kenbaar maakt of als je aangeeft aan je leidinggevende dat je 
graag hogerop wilt  

• Het is niet goed als je als organisatie er niet in slaagt ambitie van je 
medewerkers om te zetten in resultaten 

• Jongere mensen en mensen met een migratie-achtergrond zijn ambitieuzer 
dan hun medesollicitanten en collega’s en dat benadeelt hen in hun kansen 
aangenomen te worden op een baan conform hun capaciteiten 



Oorzaken 

4. Communicatief optreden betaalt wel uit 
Vb: proactief zijn, initiatief nemen, suggesties geven aan je 
leidinggevende 
•  Jongere mensen vinden het lastiger om dergelijk gedrag te vertonen tov 

oudere selecteurs en collega’s 
• Dat verkleint hun kansen op een (betere) baan 
• Daarmee laat je potentieel aan performance van je organisatie liggen 



Oorzaken 

5. Het hebben van contacten bij de gemeente vergroot je kansen sterk 
om aangenomen te worden. 
Vb: getipt worden voor een vacature, informatie inwinnen om 
sollicitatiegesprek voor te bereiden, selecteurs persoonlijk kennen… 
• Mensen met een ‘niet-westerse’ afkomst beschikken minder over dergelijke 

contacten bij de gemeente 
• Dat verkleint hun kansen op een (betere) baan aanzienlijk 
• Het beschikken over contacten bij de gemeente zegt weinig over je 

geschiktheid voor een functie 



Oorzaken 

6. Het probleem van ongelijkheid naar leeftijd en afkomst doet zich in 
versterkte mate voor in de inhuursector. 
Gevolg: mensen die op inhuurbasis bij de gemeente werken krijgen 
vaak minder betaald dan hun collega’s voor vergelijkbaar werk 
• Dat werkt demotiverend en remt je kansen om een stap te kunnen maken in 

je loopbaan 
• Vooral jongere mensen hebben daar last van 



Oorzaken 

7. Intersectionaliteit. 
Mensen met een migratie-achtergrond zijn jonger en er bevinden 
zich meer vrouwen onder hen. 
Onder jongere menen tref je eerder mensen met een migratie-
achtergrond en vrouwen aan 
• Nadelen die vrouwen en jongere menen ondervinden in hun loopbaan 

verklaren een deel van het feit dat mensen met een  migratie-achtergrond het 
moeilijker vinden om een loopbaan te ontwikkelen bij de gemeente 

• Nadelen die vrouwen en mensen met een migratie-achtergrond ondervinden 
in hun loopbaan verklaren een deel van het feit dat jongere mensen het 
moeilijker vinden om een loopbaan te ontwikkelen bij de gemeente 
 



Oorzaken 

8. Verbeterruimte in de werving om jongere mensen en mensen met 
een migratie-achtergrond aan te spreken 
Het gaat vooral om het benadrukken van: 
• arbeidszekerheid  
• goed werkgeverschap 
• doorstroom- en ontwikkelmogelijkheden 
• goede werksfeer 
• dynamiek in de organisatie 
• mogelijkheden om werk en privé te combineren 



Aanbevelingen 

Methode: 
1. Zoek naar mogelijkheden om werkgerelateerde argumenten en 

criteria veel meer op de voorgrond te plaatsen bij de 
sleutelmomenten van HR 

2. Dan organiseer je zaken die er niet toe doen weg uit die 
sleutelmomenten 

3. Daarmee sla je twee vliegen in één klap: een beter functionerende 
organisatie plus een organisatie die open staat voor diversiteit 

4. Daarmee hoef je niet te vervallen in lapmiddelen zoals 
doelgroepenbeleid of positieve discriminatie 



Aanbevelingen 

Aanbeveling 1:  
creëer een takenmatch van medewerkers in dienst van de gemeente en 
gemeentes in de regio om periodiek een match te maken van inhoudelijke 
belangstelling van medewerkers met te verrichten taken. Combineer zo het 
garanderen van arbeidszekerheid met het faciliteren van functionele mobiliteit 
en flexibiliteit. 

 



Aanbevelingen 

Aanbeveling 2:  
voer functionerings- en beoordelingsgesprekken in voor iedereen en laat die 
leidend zijn bij besluiten over toegang tot ontwikkelings- en 
doorgroeimogelijkheden en bevordering. Zorg ook voor een sterke versobering 
van bijvoorbeeld sollicitatieprocedures en een sterkere formalisering van 
selectie en beoordeling. 

 



Aanbevelingen 

Aanbeveling 3:  
selecteer en beoordeel sollicitanten en medewerkers niet op werkwijzes zoals 
rolbeschrijvingen en de manieren waarop je wilt dat mensen hun werk doen.  

 



Aanbevelingen 

Aanbeveling 4:  
selecteer en beoordeel niet op houding en persoonlijkheid van sollicitanten en 
medewerkers. Zorg daarbij voor vormen van selectie en beoordeling die de 
werkgerelateerde capaciteiten van sollicitanten en medewerkers optimaal tot 
uiting laten komen.  



Aanbevelingen 

Aanbeveling 5:  
maak ambitie lonend door de resultaten van het werk leidend te laten zijn bij 
bevordering en ontwikkeling en het toekennen van een extra periodiek. 

 



Aanbevelingen 

Aanbeveling 6:  
structureer werkoverleg en werkgerichte communicatie zodat iedereen de kans 
krijgt om met suggesties en voorstellen te komen en proactief te worden.  

 



Aanbevelingen 

Aanbeveling 7:  
formaliseer selectieprocedures en versterk de accountability ervan zodat het 
beschikken over contacten bij de gemeente minder kans krijgt om de 
besluitvorming bij selectie te beïnvloeden.  

 



Aanbevelingen 

Aanbeveling 8: 
spreek inhuurpartners aan op het geven van dezelfde beloning voor hun 
medewerkers als de beloning voor medewerkers van de gemeente die 
vergelijkbaar werk doen. 

 



Aanbevelingen 

Aanbeveling 9:  
ontplooi een meer proactieve benadering van doelgroepen en benadruk die 
aspecten in de werving die jongere mensen en mensen met een migratie-
achtergrond aanspreken. 



Aanbevelingen 

Met deze aanbevelingen versterk je de nadruk op werkgerelateerde 
selectie, beoordeling én waardering in de organisatie. Dat is uiteindelijk 
goed voor iedereen en voor de organisatie. 



 
 
diversiteit  
 

Aan de slag met de aanbevelingen 



Onze eerste reactie?  

 
• Niet blij met de uitkomsten van het onderzoek. 

 
• Wel blij met het onderzoek en de aanknopingspunten om aan de slag te gaan. 

 
• Gaan we het veranderen? Ja. Gaat dat snel? Nee.  

 

 
 



Belangrijkste les? 

 
 

“Leg de nadruk op werkgerelateerde zaken, op 

die aspecten die verschil mogen maken.”  

 



Aanpak 

• Verandering begint bij bewustwording…  
• College,  
• Directie en sectorhoofden, 
• Ondernemingsraad,  
• P&O collega’s, 
• Hier en nu, 
• Op 14 september staat voor alle geïnteresseerde collega’s een lunchlezing gepland. 
 
  

• We houden het onderwerp op de agenda. 
 

• Samenwerking met de Universiteit van Tilburg voortzetten. 
 

• Samenwerken intern, met universiteit en met netwerken van jongeren en 
mensen met migratieachtergrond. 
 



 
 

WERVING 
 
 

 
 

SELECTIE 
 
 

 
 

DOORSTROOM / 
PERSPECTIEF 

 

• Twee corporate recruiters aangesteld. 
 

• P&O brengt vanaf nu expertise in bij alle vacatures. Vacatures zien er nu, na de zomer, anders uit: 
o Minder competenties en beschrijvingen van ‘hoe mensen hun werk doen’ 
o Meer werkresultaten, relevante ervaring  
 

• Beter communiceren van die (arbeids)voorwaarden die gemeente Eindhoven heeft, en die juist relevant zijn 
voor betreffende doelgroepen (o.a. sfeer, arbeidszekerheid, werk/privé). 
 

• Overall: nieuwe recruiters zijn onze wervingsmethodes aan het aanscherpen om in contact te komen met 
diverse doelgroepen. Bijvoorbeeld:  
o Samenwerking met LinkedIn om de gemeente Eindhoven als werkgever beter te positioneren.  
o Specifieke netwerken zoals spouses initiative. 

 
• Professionaliseren van inzet van / omgang met stage, trainees etc.  



 
 

WERVING 
 
 

 
 

SELECTIE 
 
 

 
 

DOORSTROOM / 
PERSPECTIEF 

 

 
• In de breedte hebben we aandacht voor de ontwikkeling van selectietechnieken om tot een objectiever 

oordeel te komen. Zodat we de beste kandidaat voor de functie selecteren, en niet degene die zich het 
beste presenteert.  

 
• We hebben in de afgelopen jaren in verschillende selectietrajecten casussen voorgelegd aan sollicitanten. De 

inzet van casuïstiek intensiveren we. Dit dwingt om bij de selectie van nieuwe collega’s werkgerelateerde 
aspecten centraal te stellen.  
 

• Het najaar van 2017/voorjaar van 2018 zetten we in op het verhogen van de gesprekstechnieken van 
collega’s die bij vacatures betrokken zijn.  

 



 
 

WERVING 
 
 

 
 

SELECTIE 
 
 

 
 

DOORSTROOM / 
PERSPECTIEF 

 

• We doen ervaring op met een andere manier van gespreksvoering (in plaats van klassieke P&O jaarcyclus) 
waarbij we de autonomie van medewerkers vergroten en sturen op effect en resultaat, in plaats van op hoe 
mensen hun werk doen. Eind 2017 ligt er een plan voor verbreding naar de rest van de organisatie.  
 

• We hebben nieuwe gespreksformulieren ontwikkeld, als hulpmiddel om de nadruk in gesprekken te laten 
verschuiven van competenties naar resultaten.  
 

• De nieuwe manier van gespreksvoering gaat niet vanzelf, maar vergt oefening. Daarom gaan we onze 
leidinggevenden daar begin 2018 in trainen (zie ook selectie).  
 

• Via verschillen netwerken (waaronder Sam-netwerk en Schakel) bieden we kansen aan medewerkers om de 
(tijdelijke) overstap naar een andere organisatie te maken.  
 

• Door in te zetten op interne stages of klussen op andere plekken in de organisatie, bieden we medewerkers 
kansen om elders hun kwaliteiten te laten zien.  


