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Raads  informatiebrief  
 
Onderwerp: “Naar een actief en integraal anti-discriminatiebeleid” – Diversiteitsbeleid 
 
Inleiding 
We hebben als organisatie de ambitie om open en inclusief te zijn. Daarbij hoort ook de 
wens te beschikken over een divers personeelsbestand. Dat geldt voor seksuele 
geaardheid, culturele achtergronden, leeftijden, geslacht, opleidingsniveaus en voor 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het huidige personeelsbestand is 
vergrijsd: 80,5 procent is 40 jaar of ouder en 48,7 procent is 50 jaar of ouder. Ook wat 
betreft etniciteit zijn er voor de gemeente Eindhoven nog stappen te zetten: mensen met 
een eerste of tweede generatie migratieachtergrond zijn ondervertegenwoordigd in het 
personeelsbestand -12 procent- en zijn dan ook nog vooral in de lagere functies te 
vinden. Deze cijfers tonen dat er vooral verbeterruimte ligt wat betreft leeftijd en etniciteit. 
 
Op 23 februari 2016 is het initiatiefvoorstel “Naar een actief en integraal anti-
discriminatiebeleid” aangenomen. De raad vraagt hierin onder andere aan het college 
om doelstellingen te formuleren ten aanzien van de samenstelling van het 
personeelsbestand welke een betere afspiegeling dient te worden van de samenleving 
en vraagt om een actief antidiscriminatiebeleid waarbij ‘anoniem solliciteren’ wordt  
ingevoerd.  
 

Inspiratiebijeenkomst Diversiteit: onderzoek naar knelpunten 
Onder andere naar aanleiding van de motie is op 17 mei 2016 een inspiratie bijeenkomst 
georganiseerd met als spreker dhr. H. Siebers, universitair hoofddocent van de 
Universiteit Tilburg.  Hij is gespecialiseerd in etnische diversiteit binnen publieke 
organisaties. Conclusie van zijn betoog was dat goed diversiteitsbeleid niet een 
standaard pakket aan maatregelen inhoudt, maar aan moet sluiten bij de specifieke 
“bottlenecks” binnen de eigen organisatie. Diversiteitsbeleid richt zich volgens dhr. 
Siebers ook niet op specifieke doelgroepen maar zorgt ervoor dat werkprocessen en 
instituties geen belemmeringen opwerpen. Goed diversiteitsbeleid heeft daarom een 
positief effect op de werkomgeving van alle medewerkers. Hij adviseert dan ook eerst te 
onderzoeken welke knelpunten er binnen de ambtelijke organisatie zijn die uitsluiting van 
specifieke groepen mensen in stand houden. Naar aanleiding van dit onderzoek kunnen 
specifieke maatregelen worden genomen.  
 
Acties gedurende het onderzoek  
Dat wil niet zeggen dat we tot het afronden van het onderzoek geen acties voor het 
vergroten van diversiteit in onze organisatie ondernemen. Wat we onder andere al doen, 
is 2-jaarlijks kennismaken met 40 trainees, jaarlijks meer dan 400 studenten een 
stageplaats bieden, diverse werkervaringsplaatsen en BBL bieden.  
Aanvullende acties kunnen divers van aard zijn. Stappen die we in ieder geval 
ondernemen zijn:   
x het gericht delen van vacatures in netwerken met een hoge vertegenwoordiging van 

niet-westerse migratieachtergronden, via collega’s die professioneel in deze 
netwerken actief zijn;  

x het intensiveren van de contacten tussen P&O en bureaus die mensen met niet-
westerse migratieachtergronden bemiddelen naar werk;    
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x het vernieuwen van  selectieprocedures. We zoeken naar- en experimenteren met 
werkwijzen waarbij we de kandidaat in verschillende settings leren kennen en 
borgen dat meer diversiteit binnen de selectieteams aanwezig is; 

x het aangaan, onderhouden en intensiveren van relaties met scholen. We bereiken 
hiermee jongeren met diversen achtergronden;  

x het duidelijker aanbieden en communiceren van de mogelijkheid om specifieke dieet 
en geloofswensen door te geven aan het bedrijfsrestaurant en 

x het bieden van stageplaatsen aan een heel cohort studenten zonder een 
selectietraject toe te passen. Op deze manier maken we kennis met studenten die 
mogelijk niet door een reguliere selectie komen. We gaan met scholen in gesprek 
om een groep MBO stagiairs die vanaf april 2017 op zoek gaat naar een 
stageplaats, zonder selectie binnen onze organisatie in te zetten.  

� Actueel maatschappelijk onderwerp/probleem 
� Coalitieafspraak 
 X Motie/amendement/toezegging 
� Anders, namelijk  
 
Besluit van college van burgemeester en wethouders 
Wij hebben besloten u via een raadsinformatiebrief te informeren over het onderzoek 
gericht op het actief en integraal anti-discriminatiebeleid.  
 
Argumenten/kanttekeningen 
We hebben niet alleen de ambitie een open en inclusieve organisatie te zijn, maar 
daarmee ook de ambitie een sociale organisatie en werkgever te zijn. Onze sociaal 
maatschappelijke verantwoordelijkheid willen we tonen en waarmaken. Daarbij hoort ook 
de wens te beschikken over een divers personeelsbestand. Dat geldt voor seksuele 
geaardheid, culturele achtergronden, leeftijden, geslacht, opleidingsniveaus en voor 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
 
Volgens gegevens uit het sociaal jaarverslag van 2015 kent het personeelsbestand van 
de Gemeente een redelijke balans tussen mannen en vrouwen. Problematischer wellicht 
is het feit dat het personeelsbestand sterk vergrijsd is: 80,5 procent is 40 jaar of ouder en 
48,7 procent is zelfs 50 jaar of ouder. Ook wat betreft etniciteit zijn er voor de gemeente 
Eindhoven nog stappen te zetten: mensen met een eerste of tweede generatie 
migratieachtergrond zijn ondervertegenwoordigd in het personeelsbestand -12 procent- 
en zijn dan ook nog vooral in de lagere functies te vinden. Deze cijfers duiden erop dat 
er vooral verbeterruimte ligt wat betreft leeftijd en etniciteit. 
 
Om die verbeterruimte te benutten is inzicht nodig in waar de verbeterruimte ligt en 
welke factoren die verbeterruimte bepalen. Met die kennis is de organisatie in staat om 
doelgerichte maatregelen te nemen op basis van maatwerk om de gemeentelijke 
organisatie daadwerkelijk inclusief te maken. Door inclusie te verankeren in het 
functioneren van de organisatie hoeft het niet steeds opnieuw op de agenda gezet te 
worden. 
 
In plaats van het direct invoeren van ‘anoniem solliciteren’ wordt in navolging van het 
advies van dhr. Siebers eerst een onderzoek in gesteld. Hierin zal de gemeente 
Eindhoven gaan samen werken met de Universiteit van Tilburg. De eerste stap naar een 
goed diversiteitsbeleid is een onderzoek naar de verbeterruimte op het gebied van 
inclusiviteit. Vervolgens kunnen maatregelen worden getroffen die aansluiten bij de 
context van onze eigen organisatie.  
 
Het doel van het onderzoek is: 
1. Het vaststellen van de verbeterruimte in de instroom, uitstroom en (verticale) 

doorstroom van medewerkers met verschillende achtergronden – leeftijd en 
etniciteit – in relatie tot te realiseren werkprocessen. 
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2. Het vaststellen van de factoren in de werkprocessen, in de manier van 
organiseren van die processen, in de aansturing en in de HRM-processen die 
die verbeterruime bepalen.  

3. Het formuleren van doelgerichte en concrete aanbevelingen om die 
verbeterruimte daadwerkelijk te benutten. 

 
Het onderzoek bestaat uit twee delen. Het eerste deel bekijkt de instroom mogelijkheden 
en het tweede gedeelte komt de uitstroom en verticale doorstroom aan bod. Het 
onderzoek stelt ons in staat om trefzekere instrumenten in te zetten. De innovatieve 
aanpak van het onderzoek toont dat de gemeente Eindhoven het onderwerp diversiteit 
serieus neemt, en zal een voorbeeld voor andere organisaties zijn.  
 
De conclusies van het onderzoek worden gepresenteerd en  besproken op een nieuwe 
thema bijeenkomst. Op basis van het onderzoeksrapport en de uitkomsten van de 
bijeenkomst wordt een uitvoeringsprogramma diversiteit opgesteld. Hierin worden 
maatregelen opgenomen die passen bij de context van de gemeente Eindhoven. 
  
Kosten en dekking 
De uitkomsten zijn in het belang van zowel de Gemeente Eindhoven als de Universiteit 
van Tilburg (TiU). De Gemeente Eindhoven krijgt een gedegen analyse van de 
betrokken problematiek en TiU kan publiceren adhv de vergaarde data. Over het 
mogelijk anonimiseren van de naam van de organisatie in publicaties kan overlegd 
worden. Het gezamenlijk belang voor beide partijen drukt zich uit in de inbreng van 
middelen door beide partijen. Hierbij wordt  niet gewerkt  in de vorm van een consultancy 
formule, maar in termen van samenwerking. 
 
De kosten voor het gehele onderzoek (onderzoeksvoorstel m.b.t. instoom en voorstel 
m.b.t. uitstroom en doorstroom)  bedragen € 32.000,-. Aangezien de kosten in 2016 én 
2017 worden gemaakt, worden ze naar rato per jaar geboekt. De kosten worden betaald 
uit het budget voor werving en selectie.  
 
Tijdsschema  

x onderzoeksvoorstel    2016 Q3 september 
x start onderzoek    2016 Q4 november 
x rapporteren conclusies   2017 Q2 april 
x vervolg inspiratie bijeenkomst  2017 Q2 april 
x opstellen uitvoeringsprogramma  2017 Q2 mei 
x vaststellen uitvoeringsprogramma  2017 Q2 mei 
x implementeren maatregelen  2017 Q3 juni  
x evaluatie    2019 Q2 mei 

 
 
Burgemeester en wethouders van Eindhoven,  
 
secretaris  


