
 

 

Agenderingsverzoek M. Bamenga (D66) 

 

Onderwerp agenderings-
verzoek 

Diversiteitsbeleid Gemeente Eindhoven 

Waarom 
Reden agenderingsverzoek 

De aanleiding voor dit agenderingsverzoek is: 
Op 23 februari 2016 heeft de raad het initiatiefvoorstel ‘Naar een ac-
tief en integraal antidiscriminatiebeleid’ aangenomen. De raad gaf het 
college opdracht om o.a. een actievere rol te gaan spelen in het cre-
eren van gelijke kansen op de arbeidsmarkt en te komen tot een diver-
siteitsbeleid voor de gemeente Eindhoven, rekening houdend met de 
volgende uitgangspunten:  
1.1 doelstellingen te formuleren betreffende de samenstelling van het 
personeelsbestand welke een betere afspiegeling van de samenleving 
dient te worden; 
1.2 het voeren van een actief antidiscriminatiebeleid binnen de eigen 
personele organisatie, door: ervoor zorg te dragen dat de sollicitatie-
procedures in de eigen organisatie vrij zijn van discriminatie; ervoor te 
zorgen dat sollicitanten louter beoordeeld worden op hun competen-
ties; anoniem solliciteren voor alle functies, zowel intern als extern, op 
te zetten, en dit beleid binnen twee jaar te evalueren; 
1.3 toeleveranciers  en afnemers (zoals bijv. subsidie-ontvangende 
organisaties) te stimuleren om een actie- ver antidiscriminatiebeleid te 
voeren; 
1.4 het voortouw te nemen in het stimuleren van gelijke kansen op de 
arbeidsmarkt door aan de ene kant het geven van een goed voorbeeld 
en aan de andere kant het opstellen van een convenant met haar ke-
ten- en netwerkpartners. 
 
Naar aanleiding van dit voorstel is er een onderzoek verricht door Hans 
Siebers ‘Naar een inclusieve organisatie van de Gemeente Eindhoven 
en verbeterruimte in de instroom en in de verticale doorstroom van 
diverse medewerkers’. De resultaten van dit onderzoek zijn gepresen-
teerd tijdens de A-avond van 5 september. Verder is ook uitgelegd hoe 
de Gemeente Eindhoven voortaan haar diversiteitsbeleid zal vormge-
ven. De presentatie is goed ontvangen. Wel heerst nog steeds een be-
hoefte om nader te spreken over mogelijke effectindicatoren, doelstel-
lingen en/of prestatieafspraken van het diversitetsbeleid van de ge-
meente Eindhoven.  



 

 

Standpunt(en) 
In te brengen standpunt / 
zienswijze fractie 

De fractie van D66 is van mening dat: 
- Effectindicatoren, doelstellingen en/of prestatieafspraken 

voor het diversiteitsbeleid van de gemeente Eindhoven ge-
formuleerd moeten worden;  

- Deze niet moeten leiden tot een doelgroepenbeleid of 
quotabeleid, maar wel tot het realiseren van een betere 
representatie en kansengelijkheid van jongeren en mensen 
met een migratieachtergrond in het personeelsbestand;  

- De aanbevelingen van het rapport ‘Naar een inclusieve or-
ganisatie van de gemeente Eindhoven’ vertalen in inter-
venties en maatregelen en binnen drie maanden te komen 
met een plan van aanpak/implementatieplan hiervoor;  

- periodiek gerapporteerd moet worden over de voortgang, 
minimaal 1 maal per jaar; en 

- Uiterlijk in juni 2019 een substantieel verbetering te ver-
wachten ten aanzien van de representatie en kansengelijk-
heid van jongere mensen en mensen met een migratieach-
tergrond in het personeelsbestand van de gemeente uitge-
splitst naar instroom (gelijkheid naar leeftijd en achter-
grond in werving en aannames) en doorstroom (gelijkheid 
naar leeftijd en achtergrond in functieniveaus en mogelijk-
heden om promoties te maken).  

Discussiepunten 
Punten waarop reactie / 
standpunt / zienswijze van 
overige fracties en/of wet-
houder wordt gevraagd 

De discussie in de commissie zou moeten gaan over het standpunt dat: 
- Effectindicatoren, doelstellingen en/of prestatieafspraken 

voor het diversiteitsbeleid van de gemeente Eindhoven ge-
formuleerd moeten worden;  

- Deze niet moeten leiden tot een doelgroepenbeleid of 
quotabeleid, maar wel tot het realiseren van een betere 
representatie en kansengelijkheid van jongeren en mensen 
met een migratieachtergrond in het personeelsbestand.  

- De aanbevelingen van het rapport ‘Naar een inclusieve or-
ganisatie van de gemeente Eindhoven’ vertalen in inter-
venties en maatregelen en binnen drie maanden te komen 
met een plan van aanpak/implementatieplan hiervoor. 

- periodiek gerapporteerd moet worden over de voortgang, 
minimaal 1 maal per jaar.  

- Uiterlijk in juni 2019 een substantieel verbetering te ver-
wachten ten aanzien van de representatie en kansengelijk-
heid van jongere mensen en mensen met een migratieach-
tergrond in het personeelsbestand van de gemeente uitge-
splitst naar instroom (gelijkheid naar leeftijd en achter-
grond in werving en aannames) en doorstroom (gelijkheid 
naar leeftijd en achtergrond in functieniveaus en mogelijk-
heden om promoties te maken).  

Resultaat 
Wat moet de bespreking 
opleveren?  

- Een positieve grondhouding ten opzichte van de hierboven 
genoemde standpunten. Het uitvoeren van de hierboven 
genoemde standpunten.  

 
 


