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Voorwoord 
 
 
Dit rapport doet verslag van twee onderzoeksprojecten die in samenwerking tussen de 
Gemeente Eindhoven en ReflecT (Tilburg University) tot stand zijn gekomen. Beide 
projecten hebben als uitgangspunt dat er verbeterruimte bestaat in de vertegenwoordiging en 
participatie van mensen met een migratie-achtergrond en jongere mensen te midden van 
degenen die bij en voor de gemeente werkzaam zijn. Het onderzoek heeft bloot gelegd welke 
factoren die ondervertegenwoordiging bepalen en op basis daarvan worden doelgerichte 
maatregelen voorgesteld om die factoren aan te pakken. Daarmee wordt de gemeente 
Eindhoven een organisatie die structureel open staat voor diversiteit in afkomst en leeftijd. 
Dat is goed voor betrokken mensen zelf, maar ook voor de gemeente zelf. Het eerste project 
richt zich op de instroom en het tweede project op de doorstroom en binding van jongere 
mensen en mensen met een migratie-achtergrond. De resultaten ervan zullen op een 
geïntegreerde wijze worden gepresenteerd. 
 
Het onderzoek is uitgevoerd onder leiding van Hans Siebers van onderzoeksinstituut ReflecT 
(TiU) in nauwe samenwerking met Mary-Ann Schreurs, Saskia Evers, Steffen van Riet, 
Mathijs Moors, Nicole Cox en Vera Janssen van de gemeente Eindhoven. Op het gevaar af 
belangrijke mensen ongenoemd te laten, moeten aan de kant van de gemeente ook genoemd 
worden medewerkers communicatie en voorlichting Peet de Jonge en Mikke Leenders, 
medewerkers onderzoek Jan Vriens en Marja Vissers en HR medewerkers als Jitske van den 
Broek. Aan de TiU kant moeten worden genoemd Ruud Muffels, Monique Bands – Van den 
Berk, junior onderzoekster Lauri Rosmalen, studentassistenten Imane Chentouf en Merte 
Klumperman, studententeams van de masteropleidingen Management of Cultural Diversity en 
Labour Law and Employment Relations. Hun inzet is onmisbaar geweest voor beide 
projecten. Dat geldt vooral voor alle medewerkers en leidinggevenden die we in het kader van 
dit onderzoek hebben mogen interviewen en die hun ervaringen met ons hebben willen delen 
door een van de beide enquêtes in te vullen. Aan hen allen: veel dank!  
 
Hans Siebers 
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Introductie 
 
 

Inclusie 
 
Diversiteit is onvermijdelijk, maar gaat niet vanzelf. Een steeds groter deel van de 
Nederlandse bevolking - al bijna een kwart - heeft een eerste, tweede of zelfs al derde 
generatie migratie-achtergrond. Hun positie in de samenleving wordt voor een groot deel 
bepaald door de vraag of ze succesvol kunnen zijn op de arbeidsmarkt. Ook melden vrouwen 
zich de afgelopen decennia in toenemende mate op de arbeidsmarkt voor interessante banen 
en om een loopbaan te ontwikkelen. Hetzelfde geldt voor jongeren: hoewel de bevolking als 
geheel aan het vergrijzen is, ondervinden zij nog steeds problemen om een baan op hun 
opleidingsniveau te verwerven en door te stromen. Diversiteit is dus voor betrokkenen een 
issue, maar hetzelfde geldt voor organisaties. Pas als organisaties daadwerkelijk open staan 
voor diversiteit, zijn ze in staat om de beste mensen aan te trekken en om hun kwaliteiten te 
benutten. Immers, een belangrijk deel van de talenten op de arbeidsmarkt is migrant, vrouw 
en jong.  
 
Vanuit het perspectief van het eigen functioneren heeft een organisatie als de Gemeente 
Eindhoven er dus alle belang bij om zich open te stellen voor diversiteit. Daarnaast vervult 
een publieke organisatie als de gemeente een voorbeeldfunctie ten aanzien van de 
arbeidsmarkt als geheel. De organisatie van de Gemeente Eindhoven is echter nog niet zover. 
Volgens gegevens uit het sociaal jaarverslag van 2016 kent het personeelsbestand van de 
Gemeente een redelijke balans tussen mannen en vrouwen. Vrouwen zijn wel 
oververtegenwoordigd in deeltijdfuncties en ondervertegenwoordigd in de hogere functies. 
Dat zijn zaken die veelal samenhangen. Bij de gemeente Eindhoven ligt de disbalans vooral 
op het terrein van leeftijd en afkomst. Het personeelsbestand is sterk vergrijsd: de gemiddelde 
leeftijd is 48,8 jaar en grofweg de helft van de medewerkers is 50 jaar of ouder. Mensen met 
een eerste of tweede generatie migratie-achtergrond zijn ondervertegenwoordigd in het 
personeelsbestand – 12,1 procent – en zijn dan ook nog vooral in de lagere functies te vinden. 
Er ligt dus bij de gemeente vooral verbeterruimte wat betreft leeftijd en etniciteit.  
 
Om die verbeterruimte beter te kunnen 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. Met inclusie verankerd in het functioneren van de 
organisatie als zodanig behoeft het niet steeds weer opnieuw op de agenda gezet te worden. 
 
Vanuit deze benadering van inclusie ontstaat handelingsperspectief voor concreet beleid. 
Anders dan veel adviezen van consultants, biedt deze benadering wél mogelijkheden voor 
concrete interventies zonder negatieve bijwerkingen. Daarvoor is beleidsgericht onderzoek 
nodig om op basis ervan doelgerichte aanbevelingen te kunnen doen. Vanuit Tilburg 
University (TiU) hebben wij in dat kader veel ervaring opgebouwd met eerdere projecten bij 
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onder andere een provinciale organisatie, de belastingdienst, de politie, het (toenmalige) 
Ministerie van LNV en het Ministerie van OCW. Onze aanbevelingen zijn vrijwel altijd 
gericht op de hele organisatie, niet op specifieke doelgroepen. Het gaat erom de organisatie 
als geheel nog beter te laten functioneren waarmee je tevens de garanties schept voor inclusie. 
Dat is slim diversiteitsbeleid in plaats van doelgroepenbeleid.  
 
Focus 
 
Inclusie is niet alleen een kwestie van zich prettig en geaccepteerd voelen. Dergelijke 
gevoelens zijn afhankelijk van de vraag of mensen met en zonder een migratie-achtergrond en 
zowel jongere als oudere mensen gelijke kansen krijgen op een baan en op bevordering. Die 
vraag is dus onlosmakelijk verbonden met de context van inclusie: het feit dat het hier gaat 
om een organisatie waarin gewerkt wordt en waarin een dienst of product geleverd wordt. De 
ondervertegenwoordiging van jongere mensen en mensen met een migratie-achtergrond kan 
alleen zinvol bestudeerd en verklaard worden in relatie tot de te realiseren werkprocessen in 
de brede zin des woords. Het gaat dan om het concrete werk dat geleverd moet worden, de 
manieren waarop dat werk geleverd wordt, de aansturing, de HRM processen, de omgangs- en 
communicatievormen etc. We vatten niet alleen werkprocessen hier in brede zin op. We 
nemen zowel medewerkers mee die in dienst zijn van de gemeente zelf als mensen die vanuit 
een andere constructie bij de gemeente werken: inhuur, payroll, detachering en ZZP.  
 
Wat betreft leeftijd maken we het gebruikelijke onderscheid tussen jongere generatie tot 35 
jaar, de middengeneratie van 35 jaar tot 50 jaar en de oudere generatie vanaf 50 jaar. Bij 
mensen met een migratie-achtergrond gaat het om zowel migranten (eerste generatie) als om 
hun kinderen (tweede generatie). Wat betreft die achtergrond zelf is het in Nederland 
gebruikelijk – zie het CBS – om een onderscheid te maken tussen zogenaamde westerse en 
niet-westerse regio’s en Indonesië. Tot de niet-westerse regio’s worden gerekend Latijns 
Amerika, de Cariben, Afrika, het Midden-Oosten en Azië, met uitzondering van Japan en 
Indonesië.  
 
Deze categorieën zijn problematisch: waar plaats je iemand die in de Verenigde Staten is 
geboren uit Mexicaanse ouders en nu voor de gemeente Eindhoven werkt? Bovendien moet je 
oppassen dat die categorieën geen eigen leven gaan leiden, zoals is gebeurd met de termen 
allochtoon en autochtoon. Die termen zijn in de jaren tachtig van de vorige eeuw bedacht voor 
beleidsmatige doeleinden, maar zijn vervolgens door de samenleving overgenomen en 
voorzien van negatieve connotaties. Het gaat erom díe categorieën te hanteren die het best in 
staat zijn de ondervertegenwoordiging van mensen met een migratie-achtergrond in 
vergelijking met mensen zonder een migratie-achtergrond te meten, om er uiteindelijk voor te 
zorgen dat die ondervertegenwoordiging verdwijnt en dat de categorieën geen rol meer 
spelen. Uit veel onderzoek naar de positie van migranten op de arbeidsmarkt blijkt dat mensen 
met een westerse migratie-achtergrond het vergelijkbaar goed doen met mensen zonder een 
migratie-achtergrond. De grootste ongelijkheid vinden we terug tussen mensen zonder een 
migratie-achtergrond en mensen met een niet-westerse migratie-achtergrond, met mensen met 
een Indonesische achtergrond daar tussenin. Vandaar dat we in principe onderscheid maken 
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tussen deze categorieën. 
 
De ondervertegenwoordiging van jongere mensen en mensen met een migratie-achtergrond 
kan in principe te maken hebben met twee zaken. Ten eerste kan het zo zijn dat het ze minder 
goed lukt om een baan bij de gemeente te verkrijgen, in vaste dienst of als inhuurkracht, en 
wel op functieniveaus die corresponderen met hun capaciteiten. Ten tweede is het mogelijk 
dat ze het lastiger vinden om verticaal door te stromen naar een hogere functie bij de 
gemeente en dat ze de organisatie eerder verlaten dan oudere medewerkers of medewerkers 
zonder een migratie-achtergrond. Onderzoek naar de ondervertegenwoordiging van jongere 
mensen en mensen met een migratie-achtergrond in de gemeentelijke organisatie dient dus 
aandacht te besteden aan zowel de instroom als de doorstroom en binding.  
 
Doelstelling 
 
Het doel van het onderzoek is: 

1. 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. 

2. Het vaststellen van de factoren die die verbeterruimtes bepalen. 
3. Het formuleren van doelgerichte en concrete aanbevelingen om die verbeterruimtes 

daadwerkelijk te benutten.  
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Methoden 
 

 
Fasen 
 
Het onderzoek is gerealiseerd tussen november 2016 en mei 2017 in drie fasen: 

1. Oriëntatie in de werkprocessen, organisatie, aansturing en HRM door middel van 
enkele interviews met sleutelinformanten en documentstudies. Op basis daarvan zijn 
de concrete onderzoeksinstrumenten ontwikkeld. 

2. Kwalitatief onderzoek: het verkennen van de verbeterruimtes alsmede van de factoren 
die die verbeterruimtes bepalen. In dit kader zijn semigestructureerde interviews 
afgenomen die ons in staat hebben gesteld om ‘in de diepte’ te gaan van de ervaringen 
van verschillende betrokkenen, waaronder sollicitanten, selecteurs, medewerkers in 
het primaire proces, leidinggevenden, medewerkers die de organisatie (hebben) 
verlaten, HR medewerkers, medewerkers die direct bij het managen van 
personeelsstromen zijn betrokken en leidinggevenden van een detacheringsbureau. 

3. Kwantitatief onderzoek: het vaststellen van de representativiteit van de bevindingen uit 
de tweede fase. De vraag is of de bevindingen uit de tweede fase berusten op toeval 
dan wel dat ze representatief zijn voor de hele organisatie. Ook is het van belang om 
statistisch te kunnen vaststellen of de gevonden factoren daadwerkelijk de 
ondervertegenwoordiging van jongere mensen en mensen met een migratie-
achtergrond verklaren. Daarvoor hebben we twee enquêtes uitgezet: een onder alle 
medewerkers van de gemeente en een onder iedereen die tussen oktober 2016 en april 
2017 bij de gemeente heeft gesolliciteerd.  

 
Oriëntatie 
 
In de oriëntatiefase hebben we, naast het bestuderen van de nodige documenten, interviews 
afgenomen met: 

- het hoofd Personeel en Organisatie (twee interviews) 
- drie HR adviseurs (vijf interviews)  
- de programmamanager mobiliteit en persoonlijke ontwikkeling 
- de coördinator van de Talent Hub 
- medewerkers en leidinggevende van een detacheringsbureau die mensen detacheert 

bij de gemeente 
- een hoofddocent arbeidsrecht (TiU). 

Totaal: 11 interviews. 
 
Instroom 
 
De tweede en kwalitatieve fase van het instroomproject hebben we ons allereerst 
geconcentreerd op de vervulling van vier vacatures. Per vacature hebben we een van de 
selecteurs meerdere keren geïnterviewd. We hebben ze gesproken vlak nadat ze uit het totaal 
aan sollicitanten degenen hebben geselecteerd voor een of meerdere gesprekken én nadat de 



8 
 

gesprekken hebben plaatsgevonden en de keuze is gemaakt wie de baan heeft gekregen. We 
hebben hen vooral bevraagd naar de wervingsinstrumenten, de procedurestappen, de criteria 
van selecteren en de argumenten daarvoor, het verloop van de sollicitatiegesprekken en de 
redenen voor het al dan niet aannemen van de sollicitanten die we geïnterviewd hebben.  
 
We hebben per vacature een aantal sollicitanten geïnterviewd, gespreid over leeftijd en 
afkomst, zowel voorafgaand als onmiddellijk na afloop van het sollicitatiegesprek, en wel 
voordat ze vernomen hebben of ze zijn aangenomen. We hebben hen bevraagd naar hun 
ervaringen en zoekgedrag op de arbeidsmarkt, hun motieven om op deze vacature te 
solliciteren, hun voorbereidingen en verwachtingen, en het verloop van het sollicitatiegesprek 
of -gesprekken. Uiteraard hebben we aan alle respondenten strikte vertrouwelijkheid en 
anonimiteit van datacollectie en –beheer gegarandeerd en ervoor gezorgd dat de interviews de 
natuurlijke gang van zaken van het sollicitatieproces zelf niet hebben beïnvloed. Deelname 
vond plaats of geheel vrijwillige basis met de garantie dat de interviews geen rol spelen bij de 
vraag of ze worden aangenomen of niet.  
 
Gaandeweg bleek het lastig om sollicitanten met een migratie-achtergrond te vinden. Slechts 
weinigen van hen hadden gesolliciteerd én op gesprek waren gevraagd. Daardoor bleek het 
lastig om sollicitanten met en zonder migratie-achtergrond alsmede jongere en oudere 
sollicitanten met elkaar te vergelijken. Daarom hebben we besloten om, naast het volgen van 
deze vier vacatures, ook een achttal interviews af te nemen met medewerkers die recentelijk 
zijn aangenomen, gespreid naar leeftijd en afkomst. In deze interviews zijn dezelfde 
onderwerpen aan bod gekomen, maar nu retrospectief. In deze interviews hebben we de 
sollicitatieprocedures gereconstrueerd om verschillen tussen jongere en oudere sollicitanten 
en tussen sollicitanten met en zonder een migratie-achtergrond op het spoor te komen.  
 
In beide gevallen, zowel in de vacature-interviews als in de reconstructie-interviews, zit een 
bias. We hebben degenen die niet zijn uitgenodigd voor een gesprek - en dus niet zijn 
aangenomen - niet gesproken. We zijn er echter vanuit uitgegaan dat de werkelijke verschillen 
tussen jongere en oudere sollicitanten en tussen sollicitanten met en zonder een migratie-
achtergrond dezelfde zullen zijn als de verschillen die we in de interviews hebben gevonden, 
maar dan in grotere mate. Gevonden verschillen in de interviews vormen dan een proxi voor 
de werkelijke verschillen, maar dan in verkleinde mate. Deze bias is weggenomen in de derde 
en kwantitatieve fase als de gehele populatie bevraagd wordt.  
 
In totaal hebben we geïnterviewd: 

- vier selecteurs, twee tot drie maal: allen zonder migratie-achtergrond; één uit de 
jongere generatie, één uit de middengeneratie en twee uit de oudere generatie; 

- veertien sollicitanten op de vier vacatures, elk twee maal: twee met een niet-westerse 
migratie-achtergrond en twaalf zonder een migratie-achtergrond; één uit de jongere 
generatie, zes uit de middengeneratie en zeven uit de oudere generatie; 

- acht medewerkers in de reconstructie-interviews, elk een maal: twee zonder een 
migratie-achtergrond, drie met een niet-westerse migratie-achtergrond en drie met een 
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westerse migratie-achtergrond; vijf uit de jongere generatie en drie uit de 
middengeneratie. 

 
In totaal hebben we in de tweede fase van het instroomproject 47 interviews afgenomen met 
22 sollicitanten en 4 selecteurs. De interviews zijn in een open en welwillende sfeer verlopen. 
Daarnaast hebben we de vacatureteksten bestudeerd van de 22 vacatures die in februari en 
maart 2017 open hebben gestaan.  
 
De bevindingen uit deze tweede en kwalitatieve fase hebben we verwerkt in een vragenlijst 
voor de derde kwantitatieve fase. Aan 1218 mensen die het afgelopen half jaar bij de 
gemeente Eindhoven hebben gesolliciteerd is een mail gestuurd met de vraag de enquête 
online in te vullen in de eerste helft van mei 2017. Daarvan hebben 411 de enquête geheel of 
gedeeltelijk ingevuld, waarvan we 383 hebben kunnen gebruiken voor verdere analyse. Dat is 
een response van 31,45 procent. Dat is een redelijke response, zeker gezien het feit dat we niet 
alleen mensen hebben benaderd die zijn aangenomen en nu bij de gemeente werken, maar ook 
mensen die de gemeente heeft moeten teleurstellen met een afwijzing. Het gaat hier om 
sollicitanten op functies bij de gemeente, dus niet in de inhuursector.  
 
Op zichzelf is deze sample voldoende voor statistische analyses met SPSS en structural 
equation modeling, met dien verstande dat de ideale significantiewaarden voor de 
afhankelijke variabele, al dan niet aangenomen worden, niet altijd gehaald zijn. Dat komt 
vanwege het feit dat het aantal vacatures - dus het aantal mensen dat aangenomen is – binnen 
de sample van deze 383 respondenten slechts 27 bedroeg. Die 27 vormen op zichzelf geen 
slecht aantal op 383 sollicitanten, maar dat aantal brengt wel beperkingen met zich mee ten 
aanzien van wat we er statistisch mee kunnen doen. De verdeling over de afhankelijke 
variabele was dus nogal scheef. Binnen die 27 ging het dan ook nog eens om de aantallen 
jongere versus oudere sollicitanten en met en zonder een migratie-achtergrond. Niettemin 
hebben we sterke verklaringsmodellen kunnen ontwikkelen met een grote mate van 
waarschijnlijkheid ten aanzien van de werkelijkheid zelf. Daar zal ik hieronder in detail 
verder op ingaan. 
 
Deze analyses maken duidelijk welke rollen leeftijd en afkomst spelen bij de kans om 
aangenomen te worden bij de gemeente Eindhoven en welke factoren die rollen bepalen. Ze 
geven geen exacte analyse van mogelijke verschillen in leeftijd en afkomst bij het überhaupt 
solliciteren op een functie bij de gemeente. De antwoorden van de respondenten geven daar 
echter wel interessante aanwijzingen voor. 
 
Doorstroom 
 
In de tweede en kwalitatieve fase van het doorstroomproject hebben we in hoofdzaak gewerkt 
met kwintetten: vier medewerkers gespreid over leeftijd en afkomst plus hun leidinggevende. 
Die aanpak maakte het mogelijk om jongere en oudere alsmede medewerkers met en zonder 
een migratie-achtergrond in dezelfde condities met elkaar te vergelijken. Die vergelijkingen 
hebben we zelf gemaakt op basis van de antwoorden van de respondenten én we hebben hun 
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leidinggevende gevraagd om de ervaringen van betrokken medewerkers met elkaar te 
vergelijken. We hebben de interviews uiteraard afgenomen onder strikte garanties van 
anonimiteit en vertrouwelijkheid. Dat was vooral van belang gezien het feit dat we de 
leidinggevende van de medewerkers ook interviewden en hen uitgenodigd hebben hun 
medewerkers met elkaar te vergelijken. Dat is uiteindelijk goed gegaan en de interviews zijn 
in een goede en open sfeer verlopen. 
 
In totaal hebben we met vijf van dergelijke kwintetten gewerkt, gespreid over verschillende 
onderdelen van de organisatie. Van twee kwintetten waren de medewerkers inhuurkrachten. 
We hebben de respondenten bevraagd op hun ervaringen op de arbeidsmarkt, hun 
werkzaamheden, hun communicatie en omgang met collega’s, leidinggevenden en burgers, 
hun ambities, hun ervaringen met de aansturing en met functionerings- en 
beoordelingsgesprekken en hun pogingen om binnen de organisatie promotie te maken en 
interessante taken te verwerven.  
 
Daarnaast hebben we formulieren en documenten bestudeerd die als leidraad dienen voor 
functionerings- en beoordelingsgesprekken en hebben we interviews afgenomen met acht 
medewerkers, die op het punt stonden om de organisatie te verlaten of dat inmiddels 
recentelijk hadden gedaan. Hen hebben we bevraagd naar hun motieven om de organisatie te 
verlaten (push en pull factoren), hun ervaringen tijdens hun werk bij de gemeente, met de 
aansturing en HR processen, en hun plannen voor de toekomst.  
 
In totaal hebben we 38 interviews afgenomen met: 

- vijf leidinggevenden: vier zonder een migratie-achtergrond en één met een niet-
westerse migratie-achtergrond; één uit de jongere generatie, twee uit de 
middengeneratie en twee uit de oudere generatie; 

- 33 medewerkers: 17 zonder een migratie-achtergrond, 10 met een niet-westerse 
migratie-achtergrond, 4 met een westerse migratie-achtergrond en 2 met een 
Indonesische achtergrond; 12 uit de jongere generatie, 10 uit de middengeneratie en 11 
uit de oudere generatie. 

 
Ook hier hebben we de bevindingen van de interviews gebruikt als input voor de 
kwantitatieve fase in de vorm van een enquête die we uitgezet hebben onder alle medewerkers 
die bij de gemeente werken, in dienst van de gemeente of als inhuurkracht. In maart 2017 
hebben 2257 medewerkers per mail een uitnodiging ontvangen om de enquête online in te 
vullen. Dat hebben er 955 gedaan, waarvan we er 824 hebben kunnen gebruiken voor verdere 
analyse (niet alle respondenten hadden de enquête volledig ingevuld). Dat vormt een 
effectieve response van 36,51 procent. Dat is een redelijk goede response. Op basis van deze 
gegevens hebben we met gebruik van statistische analyses met SPSS en structural equation 
modeling robuste modellen kunnen ontwikkelen die ongelijkheid in termen van leeftijd en 
afkomst in verticale doorstroom en positionering in de organisatie volledig verklaren.  
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Analyse 
 
In de data-analyse hebben we ons laten leiden door de gebruikelijke standaarden en methoden 
van kwalitatieve en kwantitatieve analyses. Die worden in meer detail uitgelegd en 
verantwoord in de bijlagen, om de leesbaarheid van de lopende tekst niet te veel te belasten. 
De hieronder gepresenteerde conclusies zijn gebaseerd op meerdere soorten data die elkaar 
bevestigen, tenzij anders aangegeven. 
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Afkomst 
 
 
Ongelijkheid 
 
Volgens het sociaal jaarverslag van 2016 heeft 12,1 procent van de 1905 medewerkers van de 
gemeente een migratie-achtergrond. Mensen met een dergelijke achtergrond zijn dus 
ondervertegenwoordigd te midden van de mensen die in dienst zijn van de gemeente. Immers, 
volgens CBS Statline heeft 21,7 procent van de landelijke bevolking een migratie-
achtergrond, voor Eindhoven geldt dat zelfs voor 33,5 procent van de bevolking 
(http://eindhoven.buurtmonitor.nl/jive/). Het sociaal jaarverslag laat bovendien zien dat die 
ondervertegenwoordiging vooral geldt voor de hogere functieniveaus: 
 
Spreiding van medewerkers met een migratie-achtergrond over salarisschalen 
Salarisniveau in schalen Aantallen medewerkers met een 

migratie-achtergrond 
Percentage medewerkers met 
migratie-achtergrond op totaal van 
medewerkers 

1 t/m 6 57 28,8 
7 t/m 10 118 13,5 
11 t/m 13 52 7,2 
14 en hoger 4 3,4 
Totaal 231 12,1 
Bron: sociaal jaarverslag 2016 gemeente Eindhoven. 
 
De cijfers uit onze enquête onder de medewerkers bevestigen dit beeld. Van deze sample 
heeft 13,7 procent een eerste of tweede generatie migratie-achtergrond. Dit percentage is 
enigszins hoger dan de geschatte 12,1 procent uit het sociaal jaarverslag (2016), 
waarschijnlijk omdat we in onze enquête ook de medewerkers uit de inhuursector hebben 
meegenomen en in het sociaal jaarverslag niet. In de inhuursector ligt het percentage van 
mensen met een migratie-achtergrond wat hoger. De gemiddelde salarisschalen van 
medewerkers met verschillende achtergronden lopen sterk uiteen: 
 
Percentages en gemiddelde salarisschalen van medewerkers met verschillende afkomst 
Afkomst Percentage sample Gemiddelde salarisschaal 
Geen migratie-achtergrond 86,3 10,13 
Westerse migratie-achtergrond 4,2 10,18 
Niet-westerse migratie-achtergrond 6,1 8,81 
Indonesische achtergrond 3,4 9,43 
Bron: medewerkersenquête. 
 
Functieniveaus hangen nauw samen met salarisschalen en dus met inkomen. Let wel dat 
salarisschaal hier de meeteenheid is. Deze cijfers zeggen niets over periodieken en 
salarisverschillen binnen een schaal.  
 
Bovenstaande tabel laat ten eerste zien dat medewerkers met een migratie-achtergrond 
duidelijk ondervertegenwoordigd zijn in het personeelsbestand van de gemeente. De 4,2 

http://eindhoven.buurtmonitor.nl/jive/
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procent medewerkers met een westerse migratie-achtergrond is beduidend minder dan de 13,9 
procent die ze uitmaken van de stedelijke bevolking. De 9,5 procent (ik tel hier de mensen 
met een Indonesische migratie-achtergrond erbij omdat dat waarschijnlijk ook is gebeurd bij 
het vaststellen van de stedelijke bevolking) van medewerkers met een niet-westerse migratie-
achtergrond is eveneens beduidend minder dan de 19,6 procent van de stedelijke bevolking. 
Alle categorieën van mensen met een migratie-achtergrond zijn dus ondervertegenwoordigd 
te midden van de mensen die werken voor en bij de gemeente. 
 
Als we ook de functieniveaus en salarisschalen bij de analyse betrekken, zien we ten tweede 
dat mensen met een migratie-achtergrond die onderdeel uitmaken van de workforce van de 
gemeente vooral terug te vinden zijn in lagere schalen dan die van hun collega’s zonder een 
migratie-achtergrond, maar dat geldt duidelijk niet voor allemaal. Opvallend zijn hier de 
verschillen tussen medewerkers met een migratie-achtergrond onderling. Medewerkers met 
een westerse migratie-achtergrond doen het wat hun positie in de organisatie betreft even 
goed als hun collega’s zonder een migratie-achtergrond.  
 
De grootste ongelijkheid doet zich voor tussen deze medewerkers zonder een migratie-
achtergrond en met een westerse migratie-achtergrond enerzijds en medewerkers met een 
niet-westerse migratie-achtergrond anderzijds, met medewerkers met een Indonesische 
achtergrond daar tussenin. Deze substantiële ongelijkheid in inschaling van 1,324 schalen (p = 
,000) en functieniveaus tussen medewerkers zonder een migratie-achtergrond en medewerkers 
met een niet-westerse migratie-achtergrond is het meest van belang. Die ongelijkheid komt 
neer op een maandelijks bruto salarisverschil van ongeveer 200 euro voor de lagere functies, 
tot ongeveer 900 euro voor de middenfuncties, tot wel 1500 euro voor de hoogste functies.  
 
Deze ongelijkheid kan in principe betekenen dat medewerkers met een niet-westerse of 
Indonesische migratie-achtergrond op lagere functieniveaus te vinden zijn en/of dat zij voor 
dezelfde functies lager ingeschaald zijn dan hun collega’s met een westerse migratie-
achtergrond of zonder een migratie-achtergrond. Op basis van onze gegevens kunnen we niet 
vaststellen of het eerste of het tweede het geval is, maar verschillende respondenten 
verzekeren ons dat het niet zo kan zijn dat medewerkers binnen dezelfde functie verschillend 
ingeschaald kunnen zijn omdat functies en schalen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. 
Als je aangenomen wordt op een bepaalde functie, krijg je automatisch een daaraan 
gekoppelde schaal. Dat zou betekenen dat lagere inschaling voortkomt uit het vervullen van 
lagere functies.  
 
Deze ongelijkheid in vertegenwoordiging te midden van de medewerkers en in inschaling kan 
voortkomen uit ongelijke kansen in de doorstroom, waardoor medewerkers met een niet-
westerse of Indonesische migratie-achtergrond ‘blijven steken’ in hun huidige functie of 
eerder geneigd zijn de organisatie te verlaten. Die ongelijkheid kan ook veroorzaakt worden 
door ongelijke kansen bij instroom, bij het doorlopen van sollicitatieprocedures en om 
aangenomen te worden op functies conform hun capaciteiten. Ongelijkheid kan dus gecreëerd 
worden op de werkvloer en aan de poort, zo gezegd. Hieronder volgt eerst een analyse van de 
factoren die ongelijkheid naar afkomst creëren in werving en selectie en vervolgens van de 
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factoren die ongelijkheid naar afkomst teweeg brengen in inschaling bij aanname en in de 
huidige inschaling. 
 
Aan de poort 
 
De werving en selectie hebben we onderzocht voor zover die gerealiseerd worden door de 
gemeente Eindhoven zelf. Dat geldt voor vacatures voor functies in dienst van de gemeente 
zelf én voor mensen die bij de gemeente werken in een payroll constructie. Voor mensen die 
bij de gemeente komen werken als uitzendkracht of in een detacheringsconstructie realiseert 
het uitzend- of detacheringsbureau de werving en selectie grotendeels. Deze mensen hebben 
we dus niet mee kunnen nemen in onderstaande analyse van werving en selectie. Daarbij dient 
opgemerkt te worden dat er een bias zit in de sample, slechts 7,05 procent van de 
respondenten van de sollicitantenenquête werkte al bij de gemeente op het moment dat ze 
solliciteerden. Onze sample betreft dus vrijwel alleen externe sollicitanten.  
  
Werving 
 
Allereerst moet hier de vraag worden gesteld in hoeverre de gemeente mensen met een 
migratie-achtergrond voldoende weet te bereiken en te motiveren om te solliciteren bij de 
gemeente. Op onze zoektocht naar sollicitanten met een migratie-achtergrond om te 
interviewen bleek dat hun aantal beperkt was. De sample van de enquête onder sollicitanten 
laat de volgende aantallen zien:  
 
Sollicitanten in de sollicitantensample naar afkomst 
Afkomst Aantallen Percentages 
Geen migratie-achtergrond 313 81,7 
Westerse migratie-achtergrond 21 5,5 
Niet-westerse migratie-achtergrond 45 11,7 
Indonesische achtergrond 4 1,0 
Totaal 383 100 
Bron: sollicitantenenquête. 
 
Hieruit blijkt dat het percentage sollicitanten met een niet-westerse migratie-achtergrond 
(11,7) weliswaar in de buurt komt van het landelijk gemiddelde van mensen met een 
dergelijke achtergrond, maar dat percentage blijft achter bij het stedelijke percentage van 19,6 
procent van de bevolking (als we hier mensen met een niet-westerse en Indonesische 
achtergrond samen nemen: http://eindhoven.buurtmonitor.nl/jive/). Het stelt de gemeente niet 
in staat om op afzienbare termijn hun ondervertegenwoordiging weg te werken. Opmerkelijk 
is verder ook het lage percentage sollicitanten met een westerse migratie-achtergrond: 5,5 
procent in de sample vergeleken met 13,9 procent van de stedelijke bevolking 
(http://eindhoven.buurtmonitor.nl/jive/). De werving laat dus ruimte voor verbetering zien. De 
factoren die die ruimte bepalen hebben we niet systematisch onderzocht omdat je dan 
sollicitanten met niet-sollicitanten zou moeten vergelijken. Die laatsten hebben we niet bij het 
onderzoek betrokken. 
 

http://eindhoven.buurtmonitor.nl/jive/
http://eindhoven.buurtmonitor.nl/jive/


15 
 

De sollicitantenenquête laat echter wel zien dat sollicitanten met een niet-westerse en 
Indonesische achtergrond vergeleken met sollicitanten zonder een migratie-achtergrond aan 
bepaalde zaken meer waarde hechten: 
 
Voorkeuren van sollicitanten met niet-westerse of Indonesische achtergrond vergeleken met sollicitanten 
zonder migratie-achtergrond bij het solliciteren 
Items in de enquête B β R2 Sig. F Change 
Inhoud van het werk -,777 -,258 ,066 ,000 
Socio-ideologische controle -,835 -,241 ,058 ,000 
Doorgroeimogelijkheden ,338 ,196 ,039 ,000 
Moeilijk vinden om via websites aan vacatures te 
komen 

,709 .191 ,036 ,003 

Goede werksfeer ,371 ,157 ,025 ,003 
Status van de baan ,043 ,138 ,019 ,009 
Beeld gemeente Eindhoven als goede werkgever ,356 ,120 ,014 ,060 
Meer uitleg over de functie in de advertentietekst 
spreekt aan 

,367 ,113 ,013 ,075 

Arbeidsvoorwaarden ,248 ,108 ,012 ,042 
Ontwikkelingsmogelijkheden ,239 ,097 ,009 ,067 
Bron: sollicitantenenquête. 
 
Vanwege het beperkte aantal respondenten heb we ook voorkeuren opgenomen in 
bovenstaande tabel die net boven de gebruikelijke significantiegrens van ,05 liggen, met een 
kleine slag om de arm dus. Het gaat hier om zaken die mensen met een niet-westerse of 
Indonesische achtergrond sterker waarderen dan mensen zonder een migratie-achtergrond.  
 
Allereerst valt hier op hoe sterk de relatief zwakke arbeidsmarktpositie van mensen met een 
niet-westerse of Indonesische migratie-achtergrond doorwerkt in hun sollicitatiegedrag. Zij 
hebben landelijk gezien bijvoorbeeld meer kans op werkloosheid en hebben landelijk gezien 
een lagere arbeidsmarktparticipatie. Vanwege die relatief zwakke positie hechten ze veel meer 
belang van het verkrijgen van een baan als zodanig en duidelijk minder aan de specifieke 
inhoud van de functie van de openstaande vacature. Dat wil overigens niet zeggen dat ze dus 
om inhoudelijke redenen minder geschikt zijn voor de vacature waarop ze solliciteren. Ze 
kunnen immers uitleg over wat de functie precies inhoudt relatief sterk waarderen. Het belang 
dat ze hechten aan de status van de baan, de arbeidsvoorwaarden en aan het goede 
werkgeverschap van de gemeente zijn eveneens te verklaren uit hun relatief zwakke 
arbeidsmarktpositie. Zekerheden zijn belangrijker voor hen om uit die positie te komen. Dat 
geldt ook voor de wens om gevrijwaard te blijven van discriminatie, waardoor ze meer 
waarde hechten aan een goede werksfeer. Ze redeneren bij het zoeken naar zekerheden 
kennelijk niet alleen op de korte termijn om de betrokken baan te verkrijgen, maar ook op de 
wat langere termijn. Meer dan sollicitanten zonder een migratieachtergrond weten zijn 
ontwikkelings- en doorgroeimogelijkheden te waarderen.  
 
Als we deze voorkeuren naast de 22 bestudeerde advertentieteksten leggen, valt op dat die 
teksten niet of nauwelijks ingaan op deze zaken. In haar werving laat de gemeente Eindhoven 
dus veel mogelijkheden onbenut om mensen met een niet-westerse of Indonesische migratie-
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achtergrond aan te spreken en hen te bewegen te solliciteren op haar vacatures. Het 
wervingsbeleid van de gemeente is onbedoeld sterk gericht op mensen die zich in de luxe 
positie bevinden dat ze zich over bovengenoemde zekerheden betrekkelijk weinig zorgen 
hoeven te maken. Om mensen zonder een dergelijke luxepositie te bewegen te solliciteren op 
haar vacatures zou de gemeente juist die zekerheden beter kunnen benadrukken in 
vacatureteksten. Dat geldt ook voor doorgroei- en ontwikkelingsmogelijkheden bij de 
gemeente. Ook als die mogelijkheden beperkt zijn, is het van belang om helderheid te 
verschaffen over de mogelijkheden die de gemeente wel kan bieden. Het feit dat mensen met 
een niet-westerse of Indonesische migratie-achtergrond meer behoefte hebben aan zekerheden 
zegt weinig over hun vermogen om openstaande functies goed te kunnen invullen. 
 
Sollicitanten met een niet-westerse of Indonesische migratie-achtergrond hechten meer belang 
aan heldere uitleg over wat de openstaande functie precies inhoud. Dit hangt samen met het 
ander groot verschil in voorkeur dat we gevonden hebben: de voorkeur van sollicitanten met 
een Indonesische of niet-westerse migratie-achtergrond voor wat in de literatuur 
technocratische controle genoemd wordt in plaats van socio-ideologische arbeidscontrole. Bij 
technocratische controle worden sollicitanten of medewerkers beoordeeld op de klassieke 
selectiecriteria als diploma’s, relevante werkervaring en taalvaardigheid, en op de kwaliteit en 
kwantiteit van het te leveren werk. Bij socio-ideologische controle worden ze daarnaast ook 
nog gecontroleerd op de manier waarop zij hun werk doen en vooral op de 
persoonlijkheidskenmerken en houdingsaspecten waarmee ze hun werk doen.  
 
Mensen met een niet-westerse migratie-achtergrond of met een Indonesische achtergrond 
vinden het prima als ze gecontroleerd worden op hun kennis en vaardigheden, op wat ze 
kennen en kunnen, maar dus niet op hun persoonlijkheid, op wat ze zijn. Meer nadruk in de 
werving op de inhoud van de functie en op de resultaten die geboekt dienen te worden en 
minder op persoonlijkheidskenmerken maakt vacatures dus aantrekkelijker voor deze mensen. 
Dat heeft uiteraard consequenties voor de manier van selecteren. Het verleggen van accenten 
in de werving is niet geloofwaardig zonder dezelfde accenten navenant te verleggen in de 
erop volgende selectie (zie beneden). 
 
De bestaande werving contrasteert met deze prioriteiten en voorkeuren van potentiële 
sollicitanten met een niet-westerse of Indonesische achtergrond op verschillende manieren. 
Ten eerste zijn de advertentieteksten sterk rolbeschrijvend in plaats van taakstellend. Relatief 
veel aandacht wordt besteed aan de manieren waarop kandidaten hun werk geacht worden te 
doen en weinig tot geen aandacht wordt geschonken aan de resultaten die je individueel of 
teamsgewijs geacht wordt te behalen. Daarbij geven de selecteurs aan dat deze rolbeschrijving 
vooral is opgesteld aan de hand van de manier waarop de voorganger de functie invulde. Dat 
werkt dus een bepaalde mate van conservatisme in de hand en staat een meer innovatieve en 
daarmee ook meer motiverende invulling in de weg. Die rollen worden daarbij ook nogal eens 
in metaforen beschreven wat de duidelijkheid bepaald niet ten goede komt. Zo kwamen we als 
voorbeeld de volgende formulering tegen: “… het werken op basis van klantwaarden is een 
van de steunpilaren onder het werk wat de mensen binnen deze sector uitvoeren”. Dit geldt 
vooral voor de wat hogere functies. Mensen met een niet-westerse migratie-achtergrond 
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hebben daar onnodig last van. 
 
Ten tweede bevatten de profielschetsen veelal zowel klassieke functie-eisen in termen van 
kennis en vaardigheden als ook een aantal persoonlijkheidskenmerken. Het ligt voor de hand 
dat je van medewerkers van de gemeente mag verwachten dat ze bestuurlijk sensitief zijn. De 
relevantie van de meeste andere persoonlijkheidsvoorschriften is echter verre van evident. De 
advertentieteksten en de selecteurs in de interviews benadrukken kenmerken als enthousiast, 
zelfstandig, overtuigend, creatief, assertief, ad rem, communicatief en authentiek zijn. Vanuit 
de functie zelf is het lang niet altijd vanzelfsprekend dat die kenmerken noodzakelijk zijn om 
de functie goed te kunnen vervullen. Bovendien kunnen dergelijke kenmerken makkelijk op 
gespannen voet staan met elkaar. Bijvoorbeeld, is ad tem zijn altijd overtuigend? Is 
zelfstandig of assertief zijn communicatief? Door de nadruk te leggen op 
persoonlijkheidskenmerken in de werving, schrik je dus potentiële sollicitanten met een niet-
westerse of Indonesische migratie-achtergrond – wellicht onnodig – af.  
 
Tot slot valt op dat mensen met een niet-westerse of Indonesische migratie-achtergrond het 
veel moeilijker vinden om via websites aan geschikte vacatures te komen. Dat is een goede 
reden om op zoek te gaan naar directe kanalen om deze mensen te benaderen en te 
interesseren om te solliciteren.  
 
Ook de verschillen in voorkeuren tussen sollicitanten met een westerse migratie-achtergrond 
en zonder een migratie-achtergrond hebben we onderzocht: 
 
Voorkeuren sollicitanten met westerse migratie-achtergrond vergeleken met sollicitanten zonder migratie-
achtergrond bij het solliciteren 
Items in de enquête B β R2 Sig. F Change 
Meer helderheid in advertentietekst gewenst over de 
resultaten die je moet behalen in de functie 

,743 ,162 ,026 ,012 

Meer helderheid in de advertentietekst gewenst over 
waarom de gemeente voor mij een aantrekkelijke 
organisatie is om voor te werken 

,532 ,107 ,011 ,098 

Socio-ideologische controle -,376 -,095 ,009 ,146 
Bron: sollicitantenenquête. 
 
Hier valt ten eerste op dat het zoeken naar zekerheden voor deze mensen geen rol speelt zoals 
dat wel het geval is bij sollicitanten met een niet-westerse of Indonesische migratie-
achtergrond. Ook is de voorkeur voor technocratische controle – of de antivoorkeur voor 
socio-ideologische controle – veel zwakker, duidelijk niet meer significant. De wens naar 
meer taakstellende en minder rolbeschrijvende advertentieteksten wordt ook door sollicitanten 
met een westerse migratie-achtergrond ondersteund. Hetzelfde geldt voor het meer 
benadrukken van de argumenten voor de gemeente als aantrekkelijke organisatie. 
 
Selectie 
 
Op basis van de sollicitatiedocumenten, waaronder het cv en de sollicitatiebrief, bepalen de 
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selecteurs wie uitgenodigd wordt op gesprek en wie uiteindelijk wordt aangenomen. Deze 
selecteurs bestaan meestal uit de leidinggevende van de vacante functie en een HR adviseur. 
Bij sommige vacatures zijn meerdere mensen betrokken en volgen er meerdere en relatief 
korte gesprekken. Ook vindt er soms een kennismakingsgesprek plaats tussen de kandidaten 
en beoogde nieuwe collega’s om te kijken of er sprake is van een match.  
 
Afkomst maakt verschil ten aanzien van wie wordt aangenomen of niet: 
 
Afkomst en al dan niet aangenomen worden 
Afkomst Niet aangenomen 

Aantal            Procent 
Aangenomen 
Aantal          Procent 

Totaal 
Aantal      100 % 

Geen migratie-achtergrond 290                  92,7  23                   7,3  313  
Westerse migratie-achtergrond 18                    85,7  3                    14,3 21  
Niet-westerse migratie-
achtergrond 

44                    97,8 1                      2,2 45 

Indonesische achtergrond 4                     100 0                       0 4 
Totaal 356                   93,0 27                    7,0 383 
Bron: sollicitantenenquête. 
 
Sollicitanten met een niet-westerse of Indonesische achtergrond hebben minder kans om te 
worden aangenomen dan sollicitanten zonder een migratie-achtergrond. Opmerkelijk is ook 
dat sollicitanten met een westerse migratie-achtergrond het beter lijken te doen dan 
sollicitanten zonder een migratie-achtergrond. Vandaar dat we hier wat betreft de variabele 
Afkomst een onderscheid hebben gemaakt tussen enerzijds mensen zonder een migratie-
achtergrond of met een westerse migratie-achtergrond en anderzijds sollicitanten met een niet-
westerse of Indonesische migratie-achtergrond. In de regressie-analyse heeft Afkomst een 
effect op de kans om te worden aangenomen van B = -,057, β = -,075, p = ,142, ten nadele 
van mensen met een niet-westerse of Indonesische achtergrond. Deze mensen hebben dus 
minder kans om aangenomen te worden. Die p is waarschijnlijk niet significant omdat het 
aantal mensen dat is aangenomen zo klein is (27), naast de zeer scheve verdeling van zowel 
de onafhankelijke als de afhankelijke variabele. Ik ga nu uit van de assumptie dat die -,057 
wel representatief is. De kans dat dat niet zo is, is immers slechts 14,2 procent.  
 
Dat roept de vraag op door welke factoren die ongelijkheid veroorzaakt wordt. Om dat vast te 
kunnen stellen, hebben we intermediaire variabelen in het model ingevoerd die ervoor zorgen 
dat het directe effect van afkomst op aan worden genomen minder wordt of zelfs geheel 
verdwijnt. In dat laatste geval wordt de betrokken ongelijkheid geheel en al verklaard en is er 
sprake van een robuust model. Model 1 (zie bijlage) is een dergelijk model. Het voldoet aan 
de vereisten die aan dergelijke modellen worden gesteld en brengt het effect van afkomst op 
aan worden genomen van -,057 terug tot ,000, p = ,992. Als we dan elke intermediaire 
variabele afzonderlijk uit het model halen, kunnen we meten hoeveel dan het directe effect 
van afkomst op aan worden genomen sterker wordt. Dat effect wordt dus veroorzaakt door die 
betrokken variabele. Als we al deze effecten bij elkaar optellen kunnen we berekenen wat het 
aandeel van elk van de intermediaire variabele is op het totale effect. Dat verwijst naar het 
percentage dat deze variabele bijdraagt aan de totale ongelijkheid in kansen om te worden 
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aangenomen als alle effecten samen de gehele ongelijkheid verklaren. Dat is dus in Model 1 
het geval want na invoering van de intermediaire variabelen is het directe effect van afkomst 
op aangenomen worden ,000. Dat levert de volgende waarden op: 
 
Factoren die het effect van afkomst op aangenomen worden verklaren 
Variabele Effect van afkomst op 

aan worden genomen 
bij wegnemen variabele 

Verschil tov ,000  Procent van 
verklaring1  

Socio-ideologische controle -,027 ,027 47,37 
Opleidingsniveau -,014 ,014 24,56 
Mensen kennen bij gemeente 
Eindhoven 

-,012 ,012 21,05 

Reden om te solliciteren is 
combineren werk - privé 

-,004 ,004   7,02 

Totaal  ,057 100 
1. Dit effect is berekend door het percentage van de waarde van de vorige kolom op het totale effect te 

berekenen. Bijvoorbeeld ,027 / ,057 x 100 = 47,37. 
Bron: sollicitantenenquête. 
 
Het spreekt kennelijk in je voordeel als je aangeeft dat je graag werk en privé goed met elkaar 
wilt kunnen combineren. Belangrijker is dat sollicitanten met een niet-westerse of 
Indonesische achtergrond een wat lager opleidingsniveau hebben dan andere sollicitanten en 
dat verkleint hun kansen om te worden aangenomen. Dat is op zichzelf niet problematisch, 
want opleiding is een terecht criterium om mensen al dan niet aan te nemen.  
 
Dat kan niet gezegd worden van het feit dat mensen met een niet-westerse of Indonesische 
migratie-achtergrond minder mensen kennen bij de gemeente Eindhoven, waardoor hun 
kansen om te worden aangenomen kleiner zijn. Als we deze variabele vervangen door de 
variabele of de sollicitant mensen van de sollicitatiecommissie persoonlijk kent, heeft dat een 
vergelijkbaar effect. Dat effect wordt bevestigd door selecteurs in de interviews. Ons-kent-ons 
speelt hier kennelijk een rol. Het zorgt ervoor dat je minder afhankelijk bent van websites om 
een vacature te vinden, dat je getipt of zelfs gevraagd wordt om te solliciteren en dat je 
makkelijker informatie kunt inwinnen over de vacature in voorbereiding op je sollicitatie. 
Mensen met een niet-westerse of Indonesische migratie-achtergrond beschikken minder over 
dergelijke contacten bij de gemeente, wat hun kans om te worden aangenomen negatief 
beïnvloedt. Het gaat hier dus om een relatief verschil. Ook mensen met een niet-westerse of 
Indonesische migratie-achtergrond worden getipt, maar beduidend minder dan mensen zonder 
een migratie-achtergrond. 
 
Dat effect is problematisch, want het feit dat je mensen kent bij de gemeente en daarvan 
gebruik maakt bij de sollicitatie zegt op zichzelf weinig over je geschiktheid voor de functie. 
Dat is echter niet helemaal het geval. Je kunt immers mensen bij de gemeente al kennen 
omdat je een interne sollicitant bent of omdat je eerder al de functie hebt vervuld in een 
inhuurconstructie. Selecteurs kunnen je al kennen voorafgaand aan de sollicitatie omdat je in 
een andere functie bij de gemeente goed gefunctioneerd hebt of omdat je de betrokken functie 
al goed hebt vervuld als inhuurkracht. Dan beschikken deze selecteurs over informatie over 



20 
 

jou die relevant kan zijn voor de functie. Dat geldt in onze sample echter slechts voor een zeer 
beperkt aantal gevallen: het effect van al werkzaam zijn bij de gemeente Eindhoven op het 
kennen van mensen bij de gemeente Eindhoven is beperkt:  β = ,183, R2 = ,033, p = ,000. Het 
grootste deel van de contacten die sollicitanten uit onze sample hadden op het moment dat ze 
solliciteerden, kwam niet voort uit het al werkzaam zijn bij de gemeente.  
 
De veruit belangrijkste reden waarom de kansen van sollicitanten met een niet-westerse of 
Indonesische migratie-achtergrond om te worden aangenomen minder zijn dan die van 
sollicitanten zonder een migratie-achtergrond of met een westerse migratie-achtergrond komt 
voort uit het soort criteria dat selecteurs hanteren, impliciet of expliciet. Zoals hierboven al 
aangegeven, hanteren zij niet alleen de klassieke kennis en vaardigheden als criteria, maar 
daarnaast ook persoonlijkheidsvoorschriften. Een selecteur gaf aan dat er “tussen de regels 
door” wordt gelezen van de cv en sollicitatiebrief om zich een beeld te vormen van de 
persoon van de sollicitant (zie Model 2). Een andere selecteur maakte duidelijk dat het bij een 
sollicitatiegesprek vooral erom gaat een “persoonlijke band” tot stand te brengen. 
Sollicitanten met een niet-westerse of Indonesische migratie-achtergrond zijn tijdens het 
sollicitatiegesprek echter vooral bezig om naar voren te brengen dat ze over de juiste kennis 
en vaardigheden beschikken om de vacante functie goed te vervullen. Daarvoor krijgen ze 
echter te weinig ruimte omdat ze vooral op hun persoonlijkheidskenmerken worden 
beoordeeld (zie Model 2).  
 
Die mismatch tussen de technocratische benadering van het solliciteren door sollicitanten met 
een niet-westerse of Indonesische migratie-achtergrond als zodanig en tijdens het 
sollicitatiegesprek in het bijzonder enerzijds en de socio-ideologische insteek van de 
selecteurs anderzijds verklaart bijna de helft van de ongelijke kansen van die sollicitanten om 
te worden aangenomen vergeleken met sollicitanten zonder een dergelijke achtergrond. Het 
beschikken over persoonlijke contacten in de gemeente Eindhoven en het voorschrijven van 
persoonlijkheidskenmerken kan een rol spelen omdat de sollicitatieprocedures slechts in 
geringe mate geformaliseerd zijn. Voor zover ons bekend, vindt er geen verslaglegging en 
verantwoording van besluitvorming plaats bij sollicitatieprocedures.  
 
De rol van persoonlijke contacten en van persoonlijkheidsvoorschriften bij selectie werkt 
duidelijk tegen sollicitanten met een niet-westerse of Indonesische migratie-achtergrond bij de 
keuze wie wordt uitgenodigd voor de sollicitatiegesprekken (zelfde factoren als in Model 1), 
bij het verloop van de gesprekken (Model 2) en bij de uiteindelijke keuze voor wie wordt 
aangenomen en wie niet (Model 1 en 2).  
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Factoren die het effect van afkomst op aangenomen worden na sollicitatiegesprek verklaren 
Variabele Effect van afkomst op 

aan worden genomen 
bij wegnemen variabele 

Verschil tov ,010  Procent van 
verklaring1  

Waargenomen socio-ideologische 
controle 

-,059 ,069 42,86 

Alles hebben kunnen zeggen in 
sollicitatiegesprek 

-,045 ,055 34,16 

Opleidingsniveau -,010 ,020 12,42 
Leeftijd -,007 ,017 10,56 
Totaal  ,161 100 
1.    Dit effect is berekend door het percentage van de waarde van de vorige kolom op het totale effect te 

berekenen. Bijvoorbeeld ,069 / ,161 x 100 = 42,86. 
Bron: sollicitantenenquête. 
 
Als we specifiek inzoemen op de sollicitatiegesprekken dan zien we dat ook daar het 
controleren op persoonlijkheidskenmerken een grote rol speelt ten nadele van sollicitanten 
met een niet-westerse of Indonesische migratie-achtergrond. In dit geval gaat het om 
waargenomen controle op hoe je bent als persoon (bijvoorbeeld assertief, zelfstandig, 
authentiek, energiek, creatief, proactief, zelfverzekerd, enthousiast…). Sollicitanten met een 
niet-westerse of Indonesische migratie-achtergrond nemen aanzienlijk minder waar dat er op 
hun persoonlijkheidskenmerken wordt gelet, maar positieve scores op die kenmerken spelen 
wel een belangrijke rol om aangenomen te worden (Model 2, zie bijlage). Dat kan betekenen 
dat selecteurs sowieso minder aandacht aan dergelijke kenmerken geven in het geval van een 
sollicitant met een dergelijke afkomst. Het kan ook betekenen dat sollicitanten met een 
dergelijke achtergrond zich er meer op concentreren om naar voren te brengen wat ze kunnen 
en weten in plaats van wat ze zijn. In ieder geval hebben ze minder kans gehad om dat ook 
daadwerkelijk naar voren te brengen omdat ze veel minder naar voren hebben kunnen brengen 
wat ze hadden willen zeggen. Hoe dan ook zijn de sollicitatiegesprekken voor verbetering 
vatbaar door (1) meer aandacht te besteden aan het controleren van kennis en vaardigheden en 
minder nadruk te leggen op persoonlijkheidsvoorschriften, en (2) door sollicitanten van te 
voren duidelijk te maken welke zaken ertoe doen bij een gesprek: kennis en vaardigheden of 
persoonlijkheidsvoorschriften. 
 
Op de werkvloer 
 
Nadat mensen van verschillende afkomst zijn aangenomen stelt zich de vraag of zij ook 
gelijkelijk verspreid over de verschillend functieniveaus instromen en gelijke kansen krijgen 
en nemen om zich verder te ontwikkelen en verticaal door te stromen. Hierboven hebben we 
al gezien dat dat bij de gemeente Eindhoven nog niet volledig het geval is. Vooral het verschil 
in inschaling tussen medewerkers zonder een migratie-achtergrond en met een niet-westerse 
migratie-achtergrond is fors, te weten 1,324 schalen. Dat is indicatief voor zowel hun plaats in 
het functiegebouw als hun bruto-inkomen en weerspiegelt waarschijnlijk dat medewerkers 
met een niet-westerse migratie-achtergrond terug te vinden zijn op lagere functies dan hun 
collega’s zonder een migratie-achtergrond. Onze verdere analyse is erop gericht die 
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ongelijkheid in inschaling tussen medewerkers zonder en met een niet-westerse migratie-
achtergrond te verklaren.  
 
De medewerkersenquête is uitgezet zowel onder medewerkers in dienst van de gemeente zelf 
als onder de inhuurkrachten. Opvallend is dat de ongelijkheid in inschaling in de inhuursector 
veel groter is dan te midden van de medewerkers in dienst van de gemeente zelf. Het effect 
van afkomst op inschaling is bij medewerkers van de gemeente zelf -1,154 schalen (p = ,002). 
In de inhuursector is dat effect -2,117 schalen (p = ,069), met een klein voorbehoud omdat de 
significantie van het effect in de inhuursector net boven de significantienorm ligt. Dat vraagt 
om nader onderzoek naar de specifieke factoren die een rol spelen bij die grote ongelijkheid 
naar afkomst in de inhuursector. Op basis van de huidige enquête zijn de aantallen 
respondenten binnen die sector te klein om daar uitspraken over te kunnen doen: N = 81, 
waarvan 13 met een migratie-achtergrond.  
 
Bij aanvang 
 
Die ongelijkheid van 1,324 schalen te midden van alle respondenten vormt de actuele 
momentopname. Daarnaast hebben we ook gemeten in welke schaal ze begonnen zijn toen de 
respondenten bij de gemeente kwamen werken. Ook die aanvangsschaal laat al een 
ongelijkheid naar afkomst zien van 1,003 (p = ,015) schalen.  
 
Nu is het zo dat dat moment van aanvang, dus waarop medewerkers voor het eerst zijn 
ingeschaald, uiteenloopt tussen medewerkers zonder een migratieachtergrond en met een niet-
westerse migratie-achtergrond. De gemiddelde aantal jaren dat de medewerkers zonder 
migratie-achtergrond al bij de gemeente werken is 15,43 jaar (SD = 11,42), terwijl hun 
collega’s met een niet-westerse migratie-achtergrond gemiddeld 10,16 jaar (SD = 8,88) bij de 
gemeente werken. Dat werkt in het voordeel van medewerkers met een niet-westerse 
migratie-achtergrond omdat in de loop der tijd medewerkers hoger worden ingeschaald bij 
aanvang. Dus moeten we het effect van afkomst op aanvangsschaal corrigeren voor duur 
dienstverband om zo het effect van verschillende momenten van aanvang eruit te halen. Als 
we corrigeren voor duur dienstverband, blijkt dat de ongelijkheid naar afkomst in beginschaal 
zelfs toeneemt tot 1,470 (p = ,000).  
 
Dat betekent dat het voor mensen met een niet-westerse migratie-achtergrond niet alleen 
moeilijker is om te worden aangenomen, zoals we in de vorige sectie (Aan de poort) hebben 
gezien. Als ze al worden aangenomen, worden ze ook nog eens lager ingeschaald. Dat effect 
differentieert tussen inhuurkrachten enerzijds en mensen in dienst van de gemeente 
anderzijds. Voor medewerkers in dienst van de gemeente zelf is dat effect 1,239 (p = ,003), in 
de inhuursector is die ongelijkheid in beginschaal naar afkomst gecorrigeerd voor duur 
dienstverband zelfs 2,823 schalen (p = ,018). Dat is een groot verschil en vraagt wederom om 
nader onderzoek naar de factoren die specifiek in de inhuursector leiden tot een dergelijke 
forse ongelijkheid.  
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Ongelijkheid naar afkomst in inschaling wordt dus voor een belangrijk deel aan de poort 
gecreëerd (1,470 schalen). Deze ongelijkheid neemt in de loop van het dienstverband wat af 
en daalt naar 1,324 schalen. Medewerkers met een niet-westerse migratie-achtergrond lopen 
hun achterstand bij het begin opgelopen in de loop van hun dienstverband een beetje in. Dit 
roept de vraag op waardoor die ongelijkheid aan de poort veroorzaakt wordt. Die lagere 
aanvangsschaal kan betekenen dat aangenomen mensen met een niet-westerse migratie-
achtergrond een lagere schaal krijgen dan mensen zonder een migratie-achtergrond voor 
functies op hetzelfde niveau. Dat zou zeer problematisch zijn, maar is niet waarschijnlijk, 
zoals hierboven aangegeven.  
 
Meer waarschijnlijk is dat mensen met een niet-westerse migratie-achtergrond op lagere 
functieniveaus worden aangenomen. Dat is niet zozeer problematisch als dat voortkomt uit 
lagere kwalificaties van deze mensen in termen van opleiding en relevante werkervaring. Het 
is immers terecht om mensen met lagere kwalificaties aangenomen worden op lagere 
functieniveaus. Maar dan moeten die kwalificaties dus een belangrijke rol spelen bij de 
verklaringsmodellen van de ongelijkheid naar afkomst in aanvangsschaal.  
 
Model 3 geeft het antwoord (zie bijlage): ongelijkheid naar afkomst in aanvangsschaal wordt 
niet veroorzaakt door ongelijkheid in dergelijke kwalificaties. Na invoering van deze 
variabelen in het model, daalt het effect van afkomst op aanvangsschaal van 1,470 schalen (p 
= ,000), gecontroleerd voor duur dienstverband, naar -,086 (p = ,793). Dit betekent dat het 
model de gehele ongelijkheid naar afkomst in aanvangsschaal verklaart.  
 
Factoren die het effect van afkomst op aanvangsschaal verklaren 
Variabele Effect van afkomst op 

aanvangsschaal na 
wegnemen variabele 

Verschil tov -,086  Procent van 
verklaring1  

Ambitie -,384 ,298 25,91 
Socio-ideologische controle -,288 ,202 17,56 
Leeftijd -,284 ,198 17,22 
Inkomen ouders -,245 .159 13,83 
Ondergewaardeerde kennis en 
vaardigheden 

-,196 ,110   9,56 

Voorkeur voor samenwerken -,178 ,092   8,00 
Geslacht -,177 ,091   7,91 
Totaal  1,150 100 
1.    Dit effect is berekend door het percentage van de waarde van de vorige kolom op het totale effect te 

berekenen. Bijvoorbeeld ,298 / 1,150 x 100 = 25,91. 
Bron: medewerkersenquête. 
 
Volgens Model 3 speelt ongelijkheid in opleidingsniveau geen enkele rol bij het verklaren van 
ongelijkheid naar afkomst in aanvangsschaal. Verschillen in vaardigheid in de Nederlandse 
taal speelt evenmin een rol. Relevante werkervaring bij aanname hebben we niet gemeten. 
Echter, het feit dat medewerkers met een niet-westerse migratie-achtergrond in staat zijn hun 
aan de poort opgelopen ongelijkheid voor een gedeelte in te lopen, duidt erop dat aan de poort 
hun relevante kennis en vaardigheden minder worden gewaardeerd dan die van hun collega’s 
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zonder een migratie-achtergrond. Die ondergewaardeerde kennis en vaardigheden verklaren 
9,56 procent van de ongelijkheid naar afkomst in aanvangsschaal. Dat betekent dat deze 
ongelijkheid naar afkomst in inschaling aan de poort problematisch is. Sollicitanten met een 
niet-westerse migratie-achtergrond weten hun opleiding minder goed om te zetten in 
salarisschaal dan sollicitanten zonder een migratie-achtergrond. Het effect van opleiding op 
aanvangsschaal is B = 1,922 (p = ,000) voor niet-migranten en slechts B = 1,534 (p = ,000) 
voor mensen met een niet-westerse migratie-achtergrond.  
 
Dat wordt bevestigd door de rol van factoren die geen rol zouden mogen spelen in inschaling 
omdat ze irrelevant zijn voor het vervullen van de functie. Dat geldt voor leeftijd, klasse-
achtergrond en geslacht. Medewerkers met een niet-westerse migratie-achtergrond zijn 
gemiddeld acht jaar jonger dan medewerkers zonder migratie-achtergrond en jongere mensen 
worden wat lager ingeschaald bij aanvang dan oudere mensen. Let wel, leeftijd is hier 
gecorrigeerd voor duur dienstverband. Ook het inkomensniveau van de ouders speelt een rol. 
Medewerkers met een niet-westerse migratie-achtergrond komen gemiddeld uit gezinnen met 
een wat lager inkomen en mensen met een hoger inkomen zijn beter in staat om een hogere 
inschaling uit te onderhandelen dan mensen uit gezinnen met een lager inkomen. Ook 
geslacht maakt verschil. Vrouwen worden substantieel lager ingeschaald dan mannen bij 
aanname en onder medewerkers met een niet-westerse migratie-achtergrond is het aandeel 
vrouwen wat hoger (hoewel niet significant) dan onder medewerkers zonder een migratie-
achtergrond. Let wel, we hebben dit gecorrigeerd voor vol- of deeltijd en dat maakte hier geen 
verschil.  
 
Vervolgens hebben we drie factoren in het heden gemeten te midden van medewerkers die 
kennelijk een belangrijk effect hebben gehad op de inschaling op het moment dat zij zijn 
komen werken bij de gemeente. Strikt genomen kan dat niet. Factoren uit het heden kunnen 
geen invloed hebben gehad op gebeurtenissen in het verleden, tenzij diezelfde factoren ook 
destijds aanwezig waren. We zijn ervan uitgegaan dat die factoren die we in het heden hebben 
gemeten ook hun invloed lieten gelden op het moment waarop medewerkers werden 
aangenomen omdat ze een duidelijk statistisch effect laten zien op de inschaling van mensen 
op het moment dat ze werden aangenomen. We zien dan dat ook hier weer het hanteren van 
persoonlijkheidskenmerken, socio-ideologische controle, bij beslissingen over de 
aanvangsschaal in combinatie met de voorkeur van mensen met een niet-westerse migratie-
achtergrond voor het tegenovergestelde, oftewel technocratische controle, negatief uitwerkt 
voor mensen met een niet-westerse migratie-achtergrond. Dat hanteren schaadt dus niet alleen 
hun kansen om te worden aangenomen, maar ook om een functie te verwerven conform hun 
capaciteiten.  
 
Ook de relatieve voorkeur van medewerkers met een niet-westerse migratie-achtergrond voor 
zelfstandig werken ten opzichte de relatieve voorkeur van hun collega’s zonder een migratie-
achtergrond voor samenwerken werkt negatief uit op de inschaling van de eersten op het 
moment dat ze worden aangenomen. Deze relatieve voorkeur voor zelfstandig werken van 
mensen met een niet-westerse migratie-achtergrond wordt door de selecteurs kennelijk 
vertaald in een wat lagere inschaling.  
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Deze relatieve voorkeur voor zelfstandig werken komt voor een deel voort uit het feit dat het 
voor mensen met een niet-westerse migratie-achtergrond niet evident is dat zij geaccepteerd 
zullen worden door hun collega’s zonder een migratie-achtergrond. Deze onzekerheid 
brengen ze mee vanuit de samenleving. Die voorkeur voor zelfstandig werken heeft echter 
ook te maken, zo laat een nadere regressie-analyse zien, met het feit dat ze ingestroomd zijn 
in functies onder hun niveau. Daardoor gaat hen het werk wat makkelijker af en is er minder 
noodzaak tot samenwerking. Dat laatste effect kan echter geen rol hebben gespeeld bij de 
inschaling aan de poort.  
 
Samenwerken kan van belang zijn om goede resultaten te boeken en kan dus een geëigend 
criterium van selectie en beoordeling zijn, maar dat is niet altijd evident. Uit de interviews 
hebben we sterke aanwijzingen gekregen – we kunnen hier niet te specifiek zijn om de 
identiteit van onze respondenten niet prijs te geven – dat medewerkers die op zichzelf goede 
resultaten behalen toch met wat argwaan worden bekeken door hun leidinggevende omdat ze 
niet goed “zichtbaar” zouden zijn voor de leidinggevende en dan vooral in samenwerking in 
het team. Hier ontstaat dus het gevaar dat samenwerking een doel op zich wordt in plaats van 
een middel om tot goede resultaten te komen. Het zijn vooral medewerkers met een niet-
westerse migratie-achtergrond die hier last van hebben omdat ze hun werk liever wat meer 
zelfstandig doen. Ook hier vergroot socio-ideologische controle de kans op ongelijkheid naar 
afkomst, niet alleen wat betreft het controleren van persoonlijkheidskenmerken maar ook het 
controleren van de manieren waarop mensen hun werk doen. Diversiteit in een organisatie 
kan niet zonder het openstaan voor een diversiteit aan werkwijzes.  
 
Tot slot vormt ambitie de belangrijkste factor achter de ongelijkheid in inschaling in 
aanvangsschaal. Met ambitie vind je dat je werk doet onder je opleidingsniveau, dat je meer 
kunt dan het werk van je vraagt, dat je graag meer afwisseling in je werk zou willen, dat je 
familie druk op je uitoefent om carrière te maken en dat je meer doorgroeimogelijkheden naar 
een hogere functie zou willen hebben. Deze items hebben betrekking op het huidige 
functioneren van respondenten en niet allemaal op het moment waarop de medewerkers zijn 
aangenomen, maar weerspiegelen een hoge mate van ambitie. Het lijkt er sterk op dat die 
ambitie averechts werkt bij besluiten van selecteurs om mensen een salarisschaal toe te 
kennen of om mensen aan te nemen op functies die corresponderen met hogere salarisschalen.  
 
Ambitie keert zich tegen je als sollicitant. Mensen met een niet-westerse migratie-achtergrond 
substantieel vertonen meer ambitie in hun beleving en denken en die ambitie drukt zich uit in 
sollicitatieprocedures, zoals in hun sollicitatiebrief en tijdens het gesprek. Die ambitie werkt 
echter tegen hen om te worden aangenomen op hogere functies of om de schaal te krijgen die 
past bij het functieniveau waarop ze worden aangenomen. Kennelijk schept dergelijke ambitie 
een beeld van de persoonlijkheid van sollicitanten in de ogen van selecteurs die hen niet 
aanspreekt. Dat betekent dat de gemeente mogelijkheden laat liggen om effectief gebruikt te 
maken van de motivatie en ambitie van deze mensen. Dat is niet goed voor de gemeente en 
evenmin voor deze mensen zelf.  
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Kortom, als de gemeente er in slaagt om meer recht te gaan doen aan zowel ambitie als aan de 
kennis, vaardigheden en capaciteiten van sollicitanten en minder gaat controleren op 
persoonlijkheidskenmerken en werkwijzes, kan ze het probleem van de ongelijkheid naar 
afkomst in aanvangsschaal aanpakken en tegelijk meer gebruik maken van de capaciteiten die 
mensen meebrengen op het moment dat ze op de poort kloppen. Daarmee kan ze ook een 
belangrijke bijdrage leveren aan het verminderen van de invloed van factoren als leeftijd, 
geslacht en klasse. 
 
Huidige positie 
 
Hierboven zijn we al ingegaan op belangrijke aspecten van de actuele problematiek van 
ongelijkheid naar afkomst. Ongelijkheid in aanvangsschaal speelt een belangrijke, maar niet 
de enige rol bij het veroorzaken van de actuele ongelijkheid in inschaling tussen medewerkers 
met een niet-westerse migratie-achtergrond en hun collega’s zonder een migratie-achtergrond. 
Model 4 (zie bijlage) verklaart deze actuele ongelijkheid helemaal, want de invoering van de 
intermediaire variabelen laat de oorspronkelijke ongelijkheid van 1,324 schalen ten nadele 
van medewerkers met een niet-westerse migratie-achtergrond omslaan in een ongelijkheid 
van ,256 ten gunste zelfs van deze medewerkers. Die B van ,256 is echter niet significant (p = 
,225). Dit betekent ook dat er, naast factoren die ten nadele van medewerkers met een niet-
westerse migratie-achtergrond werken, ook factoren zijn die in hun voordeel werken. Die 
hebben we echter niet onderzocht. 
 
Factoren die het effect van afkomst op actuele inschaling verklaren 
Variabele Effect van afkomst op 

inschaling na wegnemen 
variabele 

Verschil tov ,256  Procent van 
verklaring1  

Duur dienstverband ,068 ,188 24,70 
Aanvangsschaal ,092 ,164 21,55 
Ambitie ,120 ,136 17,87 
Taalvaardigheid ,131 .125 16,43 
Socio-ideologische controle ,203 ,053  6,96 
Motivator inhoud ,208 ,048  6,31 
Geslacht ,209 ,047  6,18 
Totaal  ,761 100 
1.    Dit effect is berekend door het percentage van de waarde van de vorige kolom op het totale effect te 

berekenen. Bijvoorbeeld ,188 / ,761 x 100 = 24,70. 
Bron: medewerkersenquête. 
 
Model 4 laat zien dat ongelijkheid in aanvangsschaal een belangrijk bijdrage levert aan de 
huidige ongelijkheid in inschaling. Zoals we hierboven gezien hebben, is die ongelijkheid in 
aanvangsschaal voor een belangrijk deel problematisch. Dat geldt niet voor het feit dat duur 
dienstverband de grootste factor achter ongelijkheid naar afkomst in de huidige inschaling is, 
als we duur dienstverband mogen opvatten als een proxi voor in die periode opgedane 
relevante expertise en ervaring. Het feit dat medewerkers met een niet-westerse migratie-
achtergrond meer moeite hebben met de Nederlandse taal en daardoor een lagere salarisschaal 
hebben, is evenmin problematisch, want het beheersen van de Nederlandse taal kan gezien 
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worden als een functionele vereiste voor het uitoefenen van de functie. Overigens valt op dat 
we deze factor pas nu tegenkomen en nergens anders in bovenstaande analyses. Deze factor 
verklaart hier 16,43 procent van de ongelijkheid naar afkomst in inschaling. Dat betekent dat 
het veel gehoorde argument dat onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal de 
belangrijkste oorzaak zou zijn voor de ongelijke positie van mensen met een niet-westerse 
migratie-achtergrond sterk gerelativeerd moet worden.  
 
Problematisch is wel de genderongelijkheid als bron van ongelijkheid in afkomst. 
Opmerkelijk is vooral dat we hier weer de hogere ambitie van medewerkers met een niet-
westerse migratie-achtergrond en hun problemen met socio-ideologische controle 
tegenkomen. Dat werkt tegen hen als het gaat om het verkrijgen van een hogere schaal en dat 
effect komt dus bovenop het effect dat beide factoren al hadden op de aanvangsschaal. Beide 
wijzen erop dat het niet loont om ambitieus te zijn en je taken zo goed mogelijk te willen 
doen, terwijl medewerkers met een niet-westerse migratie-achtergrond zich daar nu juist op 
concentreren. Dat is overigens wel voornamelijk een extrinsieke motivatie, waarschijnlijk 
ingegeven door de relatief zwakkere positie op de arbeidsmarkt en in de samenleving als 
zodanig, terwijl juist een intrinsieke motivatie vanuit de inhoud van het werk zelf bevorderlijk 
is om voor bevordering in aanmerking te komen.  
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Leeftijd 

 
 
Ongelijkheid 
 
Niet alleen mensen met een migratie-achtergrond zijn ondervertegenwoordigd, het zelfde kan 
gezegd worden voor jongere mensen. Uit het sociaal jaarverslag van de gemeente blijkt dat 
grofweg de helft van de medewerkers 50 jaar of ouder is: 
 
Spreiding van medewerkers over leeftijdscategorieën 
Leeftijdscategorieën Aantallen Percentage van het totaal 
> 30 57 2,99 
30 t/m 39 299 15,70 
40 t/m 49 587 30,81 
50 t/m 59 672 35,28 
60 < 290 15,22 
Totaal 1905 100 
Bron: sociaal jaarverslag 2016 gemeente Eindhoven. 
 
De respondenten uit onze medewerkersenquête laten een gemiddelde leeftijd zien van 46,78 
(SD = 10,82). Ze zijn als volgt verdeeld over leeftijdscategorieën: 
 
Spreiding van medewerkers over leeftijdscategorieën en hun gemiddelde salarisschaal  
Leeftijdscategorieën Aantallen Percentage van het totaal Gem. salarisschaal 
21 t/m 35 146 17,8 8,92 
36 t/m 50 326 39,8 10,21 
51 t/m 65 348 42,4 10,32 
Totaal 820 100 10,03 
Bron: medewerkersenquête. 
 
Daarmee zijn de respondenten uit onze sample wat minder oud dan de medewerkers in dienst 
van de gemeente. De gemiddelde leeftijd van der medewerkers in dienst van de gemeente zelf 
is 48,8 (Sociaal Jaarverslag 2016). Dat komt waarschijnlijk grotendeels omdat we in onze 
sample ook de medewerkers uit de inhuursector hebben meegenomen en hun gemiddelde 
leeftijd ligt een stuk lager (39,70, SD = 11,59) dan die van de medewerkers in dienst van de 
gemeente zelf (48,01, SD = 10,00). 
 
Jongere mensen zijn dus niet alleen ondervertegenwoordigd, ze zijn ook nog eens vooral te 
vinden op de lagere functieniveaus en in de lagere salarisschalen. Leeftijd heeft een effect van 
B = ,041, β = ,189, (p = ,000) op inschaling. Als we de bovenstaande leeftijdscategorieën 
aanhouden als generaties, zien we een effect van generatie op inschaling B = ,582, β = ,182, 
(p = ,000). Dat betekent dat het verschil van één generatie een verschil van meer dan een 
halve salarisschaal met zich meebrengt (niet te verwarren met aantallen periodieken). 
Bovenstaande tabel leert ons dat dat verschil vooral gemaakt wordt tussen de jongere 
generatie en de middengeneratie.  
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Nu kan het effect van leeftijd al snel verward worden met het effect van duur dienstverband, 
het aantal jaren dat je bij de gemeente werkt. Het onderscheid tussen beide effecten is echter 
van groot belang. Als we duur dienstverband mogen opvatten als proxi voor opgedane 
relevante werkervaring en expertise, dan gaat het hier om een legitieme en terechte factor die 
verschil maakt in inschaling en functieniveau. Leeftijd gecorrigeerd voor duur dienstverband 
is dat nadrukkelijk niet. Vandaar dat we consequent leeftijd voor duur dienstverband hebben 
gecorrigeerd. Het voor duur dienstverband gecorrigeerde effect van leeftijd op inschaling is B 
= ,058, β = ,263, (p = ,000) en van generatie op inschaling is B = ,745, β = ,232, (p = ,000). 
Dan blijkt dat het verschil tussen de ene en de daaropvolgende generatie drie kwart schaal te 
zijn.  
 
Aan de poort 
 
Ook hier moeten we zowel kijken naar leeftijdsongelijkheid bij de instroom (aan de poort) als 
bij de doorstroom (op de werkvloer). De werving en selectie van de gemeente Eindhoven zelf 
hebben we onderzocht, dus niet voor de inhuursector, maar weer wel voor de payrollers.  
 
Werving 
 
Allereerst moet hier de vraag worden gesteld in hoeverre de gemeente jongere mensen 
voldoende weet te bereiken en te motiveren om te solliciteren bij de gemeente.  
 
Spreiding van sollicitanten over leeftijdscategorieën 
Leeftijdscategorieën Aantallen Percentage van het totaal 
21 t/m 35 87 23,0 
36 t/m 50 135 35,6 
51 t/m 65 157 41,4 
Totaal 379 100 
Bron: sollicitantenenquête. 
 
Bovenstaande tabel laat zien dat dat maar zeer beperkt het geval is. De gemiddelde leeftijd 
van de sollicitanten is 45,13 (SD = 11,74) en is daarmee weinig lager dan de gemiddelde 
leeftijd van het bestaande bestand aan medewerkers (46,78 jaar, SD = 10,82). De bestaande 
werving stelt de gemeente dus nauwelijks in staat om daadwerkelijk een verjonging van het 
personeelsbestand door te voeren. Dat zal samenhangen met het beleid van de gemeente om 
de meeste vacatures eerst open te stellen voor interne sollicitanten. 
 
Zoals gezegd hebben we het effect van leeftijd in de werving niet systematisch onderzocht, 
want we hebben niet-sollicitanten niet betrokken in het onderzoek. Niettemin zijn we wel een 
aantal voorkeuren van jongere sollicitanten op het spoor gekomen waar de gemeente in de 
werving op in zou kunnen spelen om jongere mensen beter te bereiken. De voorkeuren 
waarop leeftijd een effect heeft zijn:  
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Voorkeuren van jongere sollicitanten vergeleken met oudere sollicitanten bij het solliciteren 
Items in de enquête B β R2 Sig. F Change 
Ontwikkelingsmogelijkheden  ,017 ,237 ,056 ,000 
Advertentietekst had ontwikkelingsmogelijkheden 
beter kunnen aangeven 

,015 ,176 ,031 ,004 

Advertentietekst had arbeidszekerheid beter kunnen 
aangeven  

,014 ,153 ,023 ,014 

Het beeld van de gemeente als een saaie organisatie  -,012 -,141 ,020 ,024 
Positief vinden dat de advertentietekst aangaf wat voor 
persoon je moet zijn in deze functie 

-,010 -,133 ,018 ,033 

Doorgroeimogelijkheden ,006 ,124 ,015 ,016 
Advertentietekst had te behalen resultaten in de functie 
beter kunnen aangeven 

,011 ,124 ,015 ,048 

Kunnen combineren werk – privé ,006 ,102 ,010 ,048 
Bron: sollicitantenenquête. 
 
Het gaat hier dus om zaken waar jongere sollicitanten meer belang aan hechten dan oudere 
sollicitanten. Voor een belangrijk deel komen we hier vergelijkbare voorkeuren tegen als die 
van sollicitanten met een migratie-achtergrond die we hierboven behandeld hebben. Dan gaat 
het om het belang van arbeidszekerheid en ontwikkelings- en doorgroeimogelijkheden. Ook 
hier zien we de relatieve afkeer van socio-ideologische controle (persoonlijkheids-
voorschriften) en voorkeur voor technocratische controle (focus op resultaten van het werk). 
Verder vinden ze minder dat de gemeente een saaie organisatie zou zijn, dus dat is een reden 
om het dynamische karakter van de gemeente te benadrukken. Het ligt voor de hand dat 
jongere mensen meer waarde hechten aan de mogelijkheden die de gemeente biedt voor het 
kunnen combineren van werk en privé.  
 
Als we deze voorkeuren naast de 22 advertentieteksten leggen die we bestudeerd hebben, dan 
valt wederom op dat de teksten deze zaken nauwelijks benadrukken of aangeven. Hier is dus 
veel ruimte voor verbetering om zo jongere mensen beter aan te kunnen spreken om te 
solliciteren op vacatures van de gemeente.  
 
Selectie 
 
Het accentueren van deze voorkeuren in de werving kan alleen effectief zijn als deze 
voorkeuren ook daadwerkelijk gewaardeerd worden in de selectie. Dat is op dit moment 
nauwelijks het geval. Als je belang hecht aan ontwikkelings- of doorgroeimogelijkheden heeft 
dat geen significant effect op je kans om te worden aangenomen. Als je de 
arbeidsvoorwaarden belangrijk vindt, heeft dat bijna een negatief effect op je kansen. Alleen 
het kunnen combineren van werk en privé als reden om te solliciteren vergroot je kansen om 
aangenomen te worden: B = ,080, β = ,221, (p = ,000). 
 
Werkt de wervingsaanpak dus bepaald niet in het voordeel van jongere mensen op de 
arbeidsmarkt, als zij eenmaal gesolliciteerd hebben, zijn hun kansen om te worden 
aangenomen echter beter dan die van oudere sollicitanten. Naarmate je jonger bent, heb je als 
sollicitant meer kans om aangenomen te worden. Het effect van generatie op aangenomen 
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worden is B = -,043, β  = -,131, p = ,011, van leeftijd op aangenomen worden is B = -,003, β 
= -,124, p = ,016. Oudere sollicitanten hebben veelal het idee dat dat te maken heeft met 
leeftijdsdiscriminatie, maar dat hebben we statistisch niet vast kunnen stellen. Er zijn wel 
uitspraken tijdens de interviews gedaan van mensen betrokken bij sollicitatieprocedures die 
erop wijzen dat jongere sollicitanten wel een streepje voor hebben in de ogen van selecteurs, 
maar op basis van de beschikbare gegevens kunnen we daar geen uitspraken over doen. 
Omdat we dus geen ongelijkheid ten nadere van jongeren hebben gevonden bij de 
selectieprocessen, is het ook niet van belang om die ongelijkheid in hun voordeel statistisch te 
analyseren als bijdrage aan een verklaring van hun ondervertegenwoordiging in de workforce 
van de gemeente als zodanig en meer specifiek in de hogere functies.  
 
Dat neemt niet weg dat we in de interviews relevante zaken zijn tegengekomen. Zo blijkt dat 
er bij de selectieprocedures veel meer een rol speelt dan de klassieke selectiecriteria als 
opleiding, taalvaardigheid en expertise. Zoals in het vorige hoofdstuk al aangegeven, er wordt 
ook sterk gelet op persoonlijkheidskenmerken. Als jong zijn een dergelijk 
persoonlijkheidsvoorschrift is, is de kans groot dat dat naar verloop van tijd weer zal 
verdwijnen als andere persoonlijkheidsvoorschriften de bestuurlijke wind mee krijgen. Een 
meer duurzame oplossing zou zijn het hanteren van persoonlijkheidsvoorschriften als zodanig 
terug te schroeven. Dan krijgen jongere mensen – en mensen met andere specifieke 
achtergronden en kenmerken – op een meer natuurlijke wijze meer kans om hun weg naar en 
binnen de gemeente te vinden. Dan heb je geen expliciet diversiteitsbeleid meer nodig, want 
je hebt je organisatie op orde.  
 
Jonge mensen mogen dan nu meer kans hebben door de selectie te komen, dat neemt niet weg 
dat er zaken spelen in deze procedures die zich tegen hen keren. Ten eerste wordt het 
argument gehanteerd dat je jongere mensen moeilijk kunt aannemen op leidinggevende 
functies omdat je ze “niet voor een team met oudere collega’s” zou kunnen zetten. Vanwege 
hun leeftijd zouden die oudere medewerkers het lastig vinden om jongere collega’s in die rol 
te aanvaarden. Daarvoor zouden ze onvoldoende “assertief” zijn, of niet genoeg “stevig in hun 
schoenen staan”. Kennelijk wordt er een zeer sociale opvatting van leidinggeven gehanteerd 
waarbij het sterk op de persoonlijke kenmerken van de leidinggevende aankomt. Bij een meer 
zakelijke of technocratische benadering van leidinggeven zijn dergelijke kenmerken veel 
minder van belang. 
 
Ten tweede hechten selecteurs in het algemeen veel belang aan werkervaring. Bovendien 
stijgt de vereiste expertise waar medewerkers over moeten beschikken in het kader van de 
overheveling van taken van de landelijke overheid naar de gemeente. Daarbij krijgt de 
gemeente – en dus ook haar ambtenaren – een sterkere coördinerende en regisserende rol 
tussen en boven maatschappelijke partners. Ten dele moet de gemeente de relevante expertise 
uit het veld halen door mensen met ervaring uit het veld te bewegen bij de gemeente te komen 
werken. Het argument dat dan gehanteerd wordt is dat jongere mensen met dergelijke 
ervaring schaars zijn. Hetzelfde argument wordt ook gehanteerd ten aanzien van mensen met 
een niet-westerse migratie-achtergrond in het veld.  
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Hoe ‘hard’ of ‘zacht’ dat argument is, kunnen we op basis van onze gegevens niet bepalen. 
Over het algemeen hebben we echter aanwijzingen uit de interviews dat de expertise en 
ervaring die gevraagd wordt bij het invullen van vacatures voor bestaande functies sterk 
vanuit de bril van oudere medewerkers wordt bekeken. Vacatures voor bestaande functies 
worden vaak rolbeschrijvend in plaats van taakstellend ingevuld, zoals we hierboven hebben 
gezien, en die rollen worden vaak voorgesteld op de manier waarop de bestaande organisatie 
of de voorganger in die functie die rol heeft ingevuld. Daar zit mogelijkerwijs een vertekening 
in die zich niet alleen tegen jongere mensen dreigt te richten maar daarnaast ook nog eens 
organisatorische vernieuwing en innovatie remt. Dit is een pleidooi om vacatures minder 
rolbeschrijvend vooraf in te vullen en nieuwe mensen de kans te geven om die functies op een 
nieuwe en andere wijze in te vullen. Dat betekent meer terughoudendheid betrachten om te 
voorkomen dat je sollicitanten opzadelt met te veel – en wellicht ten dele onnodige – 
verwachtingen en vereisten. 
 
Op de werkvloer 
 
De sollicitantenenquête, dus onze analyse van de instroom, vormt een momentopname. Ze 
betreft de werving en selectie van het afgelopen halve jaar. Het kan dus zo zijn dat jongere 
mensen in het verleden geen streepje voor hadden toen zij aan de poort klopten. Onze analyse 
van de doorstroom daarentegen meet de effecten op een wat langere termijn, vanaf het 
moment van aanname tot nu. Jongere mensen mogen dan in het voordeel zijn bij de huidige 
selectie, hun leeftijd werkt duidelijk in hun nadeel als het gaat om hun inschaling en plaats in 
het functiegebouw. Zoals gezegd is het effect van leeftijd op huidige inschaling B = ,058, β = 
,263, (p = ,000) en van generatie op inschaling is B = ,745, β = ,232, (p = ,000). Let wel, deze 
effecten zijn dus gecontroleerd voor duur dienstverband.  
 
Ook hier is deze ongelijkheid weer groter in de inhuursector dan te midden van de mensen die 
in dienst zijn van de gemeente zelf. Bij die laatsten is het effect van leeftijd op inschaling B = 
,052, β = ,232, (p = ,000) en van generatie op inschaling B = ,672, β = ,209, (p = ,000). In de 
inhuursector is het effect van leeftijd op inschaling B = ,085, β = ,311, (p = ,021) en van 
generatie op inschaling B = 1,154, β = ,284, (p = ,032). Ook deze cijfers vragen om nadere 
analyse van de factoren die specifiek in de inhuursector een dergelijke grote ongelijkheid 
laten ontstaan. 
 
Bij aanvang 
 
Net als bij afkomst wordt die ongelijkheid voor een belangrijk deel gecreëerd op het moment 
van aanname. Het effect van leeftijd op aanvangsschaal is B = ,086, β = ,331, (p = ,000) en 
van generatie op aanvangsschaal is B = 1,104, β = ,291, (p = ,000), alles gecontroleerd voor 
duur dienstverband. Dat betekent dat het verschil van één generatie op zich al meer dan één 
salarisschaal verschil maakt ten nadele van jongere mensen. Ook hier zijn de verschillen weer 
groter in de inhuursector dan te midden van de mensen in dienst van de gemeente zelf. Bij die 
laatsten is het effect van leeftijd op inschaling B = ,086, β = ,331, (p = ,000) en van generatie 
op aanvangsschaal B = 1,061, β = ,275, (p = ,000). In de inhuursector is het effect van leeftijd 
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op aanvangsschaal B = ,111, β = ,393, (p = ,002) en van generatie op inschaling B = 1,444, β 
= ,344, (p = ,005).  
 
Model 5 (zie bijlage) laat zien waar die leeftijdsongelijkheid op het moment dat mensen 
komen werken bij de gemeente vandaan komt: 
 
Factoren die het effect van leeftijd op aanvangsschaal verklaren, gecorrigeerd voor duur dienstverband 
Variabele Effect van afkomst op 

aanvangsschaal na 
wegnemen variabele 

Verschil tov ,014  Procent van 
verklaring1  

Ondergewaardeerde kennis en 
vaardigheden 

,043 ,029 40,85 

Ambitie ,026 ,012 16,90 
Communicatief optreden ,024 ,010 14,08 
Lager salaris krijgen dan collega’s 
voor hetzelfde werk 

,024 .010 14,08 

Geslacht ,019 ,005   7,04 
In dienst gemeente of inhuur ,018 ,004   5,64 
Afkomst ,015 ,001   1,41 
Totaal  ,071 100 
1.    Dit effect is berekend door het percentage van de waarde van de vorige kolom op het totale effect te 

berekenen. Bijvoorbeeld ,029 / ,071 x 100 = 40,85. 
Bron: medewerkersenquête. 
 
Dit model laat het directe effect van leeftijd op aanvangsschaal afnemen van B = ,086 (p = 
,000) naar B = ,014 (p = ,139). Strikt genomen zou dit betekenen dat dit model (,086 - ,014) / 
,086 x 100 = 83,72 procent van de leeftijdsongelijkheid in aanvangsschaal verklaart, maar die 
,014 is inmiddels sterk insignificant, dus we mogen aannemen dat dit model deze ongelijkheid 
geheel en al verklaart. 
 
Ook hier moet opgemerkt worden dat logischerwijs de meeste van de variabelen in dit model 
de ongelijkheid in aanvangsschaal niet kunnen verklaren omdat die inschaling eerder 
plaatsvond dan de fenomenen die we in het heden gemeten hebben. Bijvoorbeeld, 
communicatief optreden verwijst naar de manier van optreden van de respondenten gedurende 
hun werk nadat ze zijn aangenomen. We gaan er echter vanuit dat die manier van optreden 
haar schaduw al vooruit heeft geworpen en zichtbaar is geworden tijdens de 
sollicitatieprocedure. Hetzelfde geldt voor ambities hebben.  
 
De meeste variabelen uit dit model zijn niet relevant voor het werk dat geleverd wordt door de 
medewerkers. Het is niet zo dat, bijvoorbeeld, jongere medewerkers minder opleiding zouden 
hebben genoten en daarom in een lagere schaal zitten. Deze variabelen zijn dus 
problematisch. Ze leiden ertoe dat jongere mensen hun opleiding minder kunnen vertalen in 
een adequate aanvangsschaal dan dat oudere mensen dat kunnen: 
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Effect van opleiding bij aanvang op inschaling bij aanvang per generatie, gecorrigeerd voor duur 
dienstverband 
Items in de enquête B β R2 change Sig. F Change 
Jongere generatie 21 t/m/35 jaar 1,313 ,549 ,273 ,000 
Middengeneratie 36 t/m 50 jaar 1,683 ,585 ,329 ,000 
Oudere generatie: 51 jaar en meer 1,873 ,575 ,287 ,000 
Bron: medewerkersenquête. 
 
Dat verschil zou hebben kunnen liggen aan minder kennis, vaardigheden en werkervaring op 
het moment dat jongeren solliciteren vergeleken met oudere sollicitanten. Dat wordt 
gelogenstraft door de grootste factor die verschil blijkt te maken aan de poort: de kennis en 
vaardigheden van jongere mensen wordt onvoldoende ingeschat in de sollicitatieprocedure bij 
aanvang van het contract. Dit wordt geïndiceerd door het feit dat jongere mensen in staat zijn 
hun, aan de poort opgelopen, ongelijkheid voor een gedeelte in te lopen. Die 
ondergewaardeerde kennis en vaardigheden verklaren 40,85 procent van de ongelijkheid naar 
leeftijd in aanvangsschaal. 
 
De tweede factor, ambitie, verwijst naar werk doen onder je opleidingsniveau, meer kunnen 
dan je werk van je vraagt, graag meer afwisseling willen hebben in de taken die je doet, druk 
van familie ervaren om carrière te maken en meer doorgroeimogelijkheden naar een hogere 
functie of een vaste baan bij de gemeente willen hebben. Model 5 maakt duidelijk dat jongere 
mensen meer ambities hebben dan oudere mensen, maar dat dat tegen hen werkt als het gaat 
om hun inschaling. Het leidt tot een lagere inschaling bij aanvang, omdat ze aangenomen 
worden op te lage functies. Dit effect is verantwoordelijk voor 16,90 procent van de 
ongelijkheid naar leeftijd in inschaling bij aanvang. Je zou kunnen zeggen dat ambitie een 
werkgerelateerde factor is en dat verschil in ambitie dus ook verschil in inschaling zou mogen 
teweeg brengen. Het probleem is echter dat de samenhang tussen die twee niet positief maar 
negatief is. Meer ambitie leidt tot lagere inschaling.  
 
De ex aequo derde factor die ongelijkheid naar leeftijd in aanvangsschaal verklaart is 
communicatief optreden. Communicatief optreden verwijst naar het geven van tips aan je 
leidinggevende over hoe dingen beter aan te pakken of anders te doen en proactief en assertief 
optreden op je werk. Van dergelijk communicatief optreden kun je zeggen dat dat functioneel 
is. De organisatie en het werk hebben er baat bij als medewerkers hun leidinggevenden 
suggesties geven over hoe het werk beter aangepakt kan worden of als medewerkers zich 
proactief opstellen. Een dergelijk opreden werpt ook inderdaad zijn vruchten af bij het 
verkrijgen van een goede schaal.  
 
Jongere mensen vinden het echter moeilijker om dergelijk gedrag te vertonen dan oudere 
mensen. Het gevolg is dat ze in een lagere schaal terecht komen. Wellicht dat ze zich meer 
ongemakkelijk voelen bij sollicitatiegesprekken of onvoldoende assertief zijn om te vragen 
om een geëigende schaal bij aanname als ze geconfronteerd worden met oudere selecteurs. De 
sollicitantenenquête laat zien dat jongere mensen meer nerveus zijn tijdens het 
sollicitatiegesprek: effect van B = -,685, β = ,310, (p = ,001) van generatie op zenuwachtig 
zijn tijdens het sollicitatiegesprek. Het feit dat jongere mensen dus minder dergelijk 
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communicatief optreden laten zien is misschien begrijpelijk, maar is goed voor de organisatie 
noch voor henzelf. 
 
Kortom, om een goede schaal te krijgen moet je tijdens de sollicitatieprocedure niet ambitieus 
zijn maar wel assertief en proactief. Het zal duidelijk zijn dat het ontwikkelen van een 
effectieve combinatie van beide vereisten in je gedrag tijdens een sollicitatieprocedure geen 
eenvoudige opgave is. Er is veel subtiliteit vereist en waarschijnlijk ook veel ervaring met 
solliciteren om het een met het andere te kunnen combineren en tegelijkertijd geloofwaardig 
over te komen. In de interviews zijn we meerdere van dergelijke subtiele combinaties tegen 
gekomen, zoals de noodzaak om ervoor te zorgen dat je in je sollicitatiebrief en tijdens het 
sollicitatiegesprek weliswaar opvalt, maar ook weer niet te veel. Je moet de normen kennen 
en bevestigen, maar er ook op bepaalde momenten van afwijken om jezelf te kunnen 
profileren. Van relatieve nieuwkomers op de arbeidsmarkt, zoals migranten of jongere 
mensen, kan niet worden verwacht dat ze dergelijke subtiliteiten beheersen. De belangrijkste 
vraag hier is echter of deze beheersing wel van belang is voor het uitoefenen van de functies 
waarop ze solliciteren. Zou de gemeente de verkeerde mensen aannemen als ze niet langer op 
dergelijke subtiliteiten zou selecteren? 
 
Ex aequo met de vorige factor staat op de derde plaats het lager betaald krijgen dan collega’s 
met wie je hetzelfde werk doet. Dat effect komt voor een deel voort uit het feit dat de 
meerderheid van de respondenten in de inhuursector en de meerderheid van de respondenten 
met een niet-westerse of Indonesische migratie-achtergrond ervaren dat zij minder betaald 
krijgen dan collega’s die hetzelfde werk doen als zij. Die twee ‘meerderheden’ zijn relatief 
jong. Achter deze factor gaat dus voor een belangrijk deel schuil het feit dat mensen in de 
inhuursector en mensen met een dergelijke migratie-achtergrond het relatief moeilijk hebben 
om in te stromen in een hogere schaal.  
 
Daarnaast is het kennelijk ook zo dat het hebben van een lager salaris een soort van vicieuze 
cirkel vormt. Je ervaring dat collega’s met wie je samen werkt en die daarvoor meer betaald 
krijgen dan jij, vertaalt zich dan in gedrag en houding die je kansen om promotie te maken 
juist weer verkleinen. Dit overkomt jongere mensen beduidend vaker dan oudere mensen. Het 
feit dat die variabele met terugwerkende kracht statistisch verband houdt met inschaling bij 
aanvang van het dienstverband duidt erop dat jongere mensen dergelijke ervaringen al eerder 
op de arbeidsmarkt met zich mee hebben gebracht op het moment dat ze op de poort van de 
gemeente kloppen. Dit lijkt een soort self-fulfilling prophesy de vormen.  
 
Verder komen we ook hier geslacht tegen. Te midden van jongere medewerkers vinden we 
meer vrouwen en vrouwen worden lager ingeschaald dan mannen bij aanvang. Dat roept 
terecht vragen op waar die genderongelijkheid vandaan komt, maar die kunnen we op basis 
van ons onderzoek niet goed beantwoorden, want dat was onze focus niet. Voor vrouwen 
geldt hetzelfde als voor jongeren: ze worden eerder aangenomen, maar wel in lagere schalen 
dan mannen respectievelijk ouderen.  
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Verder speelt het verschil tussen inhuursector en in dienst zijn van de gemeente zelf een rol 
bij het creëren van leeftijdsongelijkheid in aanvangsschaal. Jongere mensen zijn 
oververtegenwoordigd in de inhuursector waar het bruto aanvangssalaris en inschaling vooral 
voor jongere mensen lager is dan van mensen in dienst van de gemeente zelf. Tot slot speelt 
afkomst hier een kleine rol. Mensen met een niet-westerse of Indonesische achtergrond zijn 
gemiddeld jonger dan mensen zonder een migratie-achtergrond of met een westerse migratie-
achtergrond. De factoren waar die eersten last van hebben (zie voorgaande hoofdstuk) 
vertalen zich dus ook in lagere inschaling voor jongere mensen als zodanig. 
 
Huidige positie 
 
Model 6 (zie bijlage) laat zien dat, na invoering van de intermediaire variabelen, het directe 
effect van leeftijd op huidige inschaling omslaat van ,058 naar een negatieve waarde: -,025 (p 
= ,000). Dat betekent dat het model de ongelijkheid in inschaling naar leeftijd ten nadele van 
jongere mensen laat omslaan in hun voordeel. Het verklaart die ongelijkheid in inschaling 
naar leeftijd ten nadele van jongere mensen dus meer dan volledig. Dat betekent ook dat er 
factoren werkzaam zijn die jongere mensen een streepje voor geven bij hun huidige 
inschaling. Een ervan is het feit dat ze bij aanvang een hogere opleiding hebben.  
 
Factoren die het effect van leeftijd op huidige inschaling verklaren, gecorrigeerd voor duur dienstverband 
Variabele Effect van afkomst op 

inschaling na wegnemen 
variabele 

Verschil tov -,025  Procent van 
verklaring1  

Aanvangsschaal ,010 ,035 68,63 
Ambitie -,019 ,006 11,77 
Communicatief optreden -,020 ,005   9,80 
Geslacht -,022 .003   5,88 
Lager salaris krijgen dan collega’s 
voor hetzelfde werk 

-,023 ,002   3,92 

Totaal  ,051 100 
1.    Dit effect is berekend door het percentage van de waarde van de vorige kolom op het totale effect te 

berekenen. Bijvoorbeeld ,035 / ,051 x 100 = 68,63 . 
Bron: medewerkersenquête. 
 
Model 6 laat zien dat het overgrote deel van de ongelijkheid in inschaling waar jongere 
mensen mee te maken hebben aan de poort tot stand komt. Ze weten dat slechts voor een 
beperkt deel goed te maken door wat sneller te stijgen in inschaling dan hun oudere collega’s. 
De factoren die voor die ongelijkheid zorgen bij aanname, die we hierboven hebben 
behandeld, blijven dus doorwerken gaandeweg de gehele loopbaan van jongere mensen die bij 
de gemeente werken. Sterker nog, dezelfde factoren die we hierboven hebben gezien en die 
jongeren in een lagere salarisschaal zetten aan de poort doen dat ook op de werkvloer, dus als 
ze werkzaam zijn bij de gemeente. Dat geldt voor het feit dat jongere mensen meer ambitie 
vertonen en zich minder communicatief en assertief opstellen, wat in hun nadeel werkt bij 
promotiebesluiten. Ook het feit dat ze vaker met collega’s hetzelfde werk doen maar daar 
minder voor worden betaald , werkt negatief uit voor hen. Ook zijn er meer lager ingeschaalde 
vrouwen onder jongere medewerkers. De meeste van deze factoren zijn problematisch omdat 
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ze als zodanig weinig te maken hebben met de kwaliteit en kwantiteit van het werk dat 
jongeren afleveren in vergelijking met hun oudere collega’s.  
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Breder kader en conclusies  
 
 
Breder kader 
 
In haar streven om een afspiegeling van de stedelijke bevolking te vormen, is de gemeente 
Eindhoven afhankelijk van de mate waarin in-, door- en uitstroom van personeel plaatsvindt. 
Die personeelsstromen zijn echter beperkt, waardoor veranderingen in de sociale en 
demografische omgeving slechts met flinke vertraging kunnen doorwerken in het totaal aan 
medewerkers dat bij en voor de gemeente Eindhoven werkt.  
 
Een aantal factoren speelt hierbij een rol. Ten eerste is het aantal medewerkers in dienst van 
de gemeente zelf tussen 2012 en 2015 gedaald van 2100 tot 1900, om in 2016 weer licht toe te 
nemen naar 1905, zo leert ons het sociaal jaarverslag over 2016. De bezetting in fte is tussen 
2012 en 2015 gedaald van 1914 naar 1663, om in 2016 weer wat toe te nemen naar 1783. De 
uitstroom van medewerkers schommelt sinds 2012 rond net iets meer dan 100 op jaarbasis. 
De instroom was enkele jaren niet meer dan enkele tientallen, om in 2015 en 2016 wat te 
stijgen naar respectievelijk 81 en 108. In het kader van de reorganisatie Route 2014 is de 
gemeente druk bezig geweest met het herdefiniëren van functies en het herplaatsen van 
medewerkers. In totaal zijn er 150 medewerkers intern en 91 extern herplaatst, en is men nog 
bezig met het begeleiden van 81 boventallige medewerkers. De gemeente heeft jarenlang een 
vacaturestop gekend. Naast de eigen formatieplaatsen heeft de gemeente een flexibele schil 
van rond de 350 medewerkers die in dienst zijn van externe bedrijven in de vorm van payroll-, 
uitzend-, detachering- en ZZP-constructies. In deze inhuursector zijn wat meer jongere 
mensen en mensen met een migratie-achtergrond actief.  
 
Is er dus sowieso geen sprake van veel ‘stroming’ in de in-, door- en uitstroom van het vaste 
personeel en tussen de inhuursector en het vaste personeel. Ook in de sfeer van 
arbeidsvoorwaarden zijn er factoren te vinden die de mogelijkheden beperken voor jongere 
mensen en mensen met een migratie-achtergrond om hun weg naar het personeelsbestand van 
de gemeente te vinden. Zo worden vacatures veelal eerst open gesteld voor interne 
sollicitanten. Pas als een vacature intern niet vervuld kan worden, wordt extern geworven. In 
slechts een beperkt aantal gevallen - veelal voor de hogere functies - wordt tegelijkertijd 
intern en extern geworven.  
 
Daarnaast functioneert de organisatie voor een belangrijk deel dankzij de inzet van een vrij 
grote groep van relatief oudere medewerkers, in hoofdzaak zonder een migratie-achtergrond. 
Zij bevinden zich in een positie van extremen. Aan de ene kant kunnen zij nog gebruik maken 
van relatief goede arbeidsvoorwaarden en relatief grote arbeidszekerheid, en genieten zij van 
een relatief goed inkomen. Aan de andere kant hebben zij die arbeidszekerheid ook hard 
nodig. Immers, als zij hun positie moeten opgeven, dreigt een uitzichtloze en kansloze positie 
op de arbeidsmarkt vanwege hun leeftijd. Binnen is het comfortabel voor hen, buiten dreigt 
een dramatisch verval van hun maatschappelijke en financiële positie. De immobiliteit als 
gevolg daarvan houdt bestaande personeelsstromen relatief klein en beperkt de mogelijkheden 
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om de ondervertegenwoordiging van jongere mensen en mensen met een migratie-
achtergrond op kort termijn drastisch aan te pakken.  
 
Het generatiepact moet daar in de nabije toekomst verandering in brengen. Er is 90 fte 
beschikbaar gesteld om mensen van 62 jaar en ouder de kans te geven 40 procent minder te 
gaan werken met doorbetaling van 75 procent – in schaal 8 en lager 80 procent – van het 
salaris en 100 procent pensioenopbouw. Op een wat langere termijn zal er meer ruimte 
ontstaan als de grote groep oudere medewerkers met pensioen zal gaan. Voor het perspectief 
van jongere mensen en mensen met een migratie-achtergrond is het van groot belang dat de 
vrij te komen ruimte meteen open gesteld kan worden voor externe sollicitanten en niet eerst 
intern vervuld moet gaan worden. 
 
Op de achtergrond speelt hier het meer fundamentele vraagstuk op welke manieren 
arbeidszekerheid voor medewerkers gekoppeld kan worden aan functionele flexibiliteit. Als je 
die arbeidszekerheid veilig stelt, kunnen medewerkers meer gaan rouleren op functionele 
basis met meer horizontale mobiliteit. Dan kijk je periodiek welke taken aan welke mensen 
gekoppeld kunnen worden, op basis van waar de organisatie behoefte aan heeft én waar de 
medewerker interesse en belangstelling voor heeft. Je kunt dit binnen de gemeentelijke 
organisatie doen, maar ook in samenwerking met andere gemeentes en publieke organisaties 
in de regio. 
 
Op deze wijze kun je een aantal voordelen behalen. Ten eerste maak je meer gebruik van de 
wensen en specifieke capaciteiten van medewerkers. Je kunt ze beter inzetten en dat werk 
laten doen waar ze goed in zijn en waarin ze zich graag zouden willen ontwikkelen. Dat levert 
intrinsiek gemotiveerde medewerkers op. Ten tweede schep je de voorwaarden voor meer 
vernieuwing van taakuitvoering en organisatieprocessen als je om de zoveel tijd nieuwe 
mensen de kans geeft om bestaande taken nieuw in te vullen en nieuwe taken te creëren. Ten 
derde word je zo minder afhankelijk van bedrijven in de inhuursector omdat je, samen met 
gelijkgestemde organisaties in de regio, de flexibele schil zelf voor een belangrijk deel kunt 
gaan organiseren. Ten vierde, meer horizontale mobiliteit en meer beweging binnen de groep 
mensen die werkzaam zijn bij de gemeente zal gevolgen hebben voor verticale mobiliteit en 
ruimte voor in- en uitstroom. Met die extra ruimte kan de disbalans in het personeelsbestand 
naar leeftijd en afkomst – en ten dele ook naar gender – worden rechtgetrokken.  
 
Bij deze processen hebben in principe alle medewerkers baat. Als we dan specifiek naar de 
wat oudere medewerkers, in hoofdzaak zonder migratie-achtergrond, kijken dan wordt 
duidelijk dat je perspectief voor hen schept. Dan vermindert de kans dat ze routinematig 
hetzelfde werk blijven doen om daarmee hun pensioen te halen, terwijl ze hun voldoening 
halen uit de prettige werksfeer met de collega’s onderling. Dan is er wat te halen voor hen in 
plaats van zich te verdedigen.  
 
Conclusies 
 
De consequentie van een dergelijke aanpak is dat het werk zelf en de waardering ervoor een 
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(nog) meer centrale plaats gaan innemen in de gemeentelijke organisatie. Onze gegevens en 
ervaring tijdens dit onderzoek wijzen erop dat de gemeente Eindhoven gekenmerkt wordt 
door zeer collegiale verhoudingen en een zeer prettige en informele werksfeer. We hebben 
weinig tekenen opgevangen van spanningen of conflicten, bijvoorbeeld rond verschillen in 
afkomst of culturele achtergronden. In sociaal opzicht – omgangsvormen, werksfeer, 
communicatie, samenwerking – lijkt de gemeentelijke organisatie sterk ontwikkeld te zijn.  
 
Daar staat tegenover dat de gemeente de eigen werkwaarderingssystemen nog niet op orde 
heeft. Een goed functionerende organisatie moet het hebben van intrinsiek gemotiveerde 
medewerkers die waardering krijgen van hun organisatie voor de kwaliteit en de kwantiteit 
van hun werk. Daar ligt verbeterruimte. Tijdens de reorganisatie is men in de herplaatsing van 
medewerkers voor een belangrijk deel voorbij gegaan aan wat de betrokken mensen in het 
verleden hebben bijgedragen aan de gemeente, zo hebben meerdere respondenten 
onafhankelijk van elkaar ons duidelijk gemaakt. In de plaats daarvan heeft men assessments 
als basis gebruikt voor besluiten over het toekomstig functioneren van bestaande 
medewerkers. Bovendien, sinds de reorganisatie is men op meerdere plaatsen in de 
organisatie nog niet zover dat op geregelde basis functionerings- en beoordelingsgesprekken 
met medewerkers worden gevoerd. Zo die al worden gevoerd, worden de resultaten ervan 
maar beperkt vastgelegd en hebben ze geen systematische consequenties voor de verdere 
loopbaanontwikkeling van betrokken medewerkers.  
 
De koppeling van beslissingen over mobiliteit van personeel aan waardering voor kwaliteit en 
kwantiteit van het geleverde werk is voor verbetering vatbaar. Daardoor kunnen 
overwegingen een rol gaan spelen die niet direct met het werk te maken hebben. Dan gaan 
medewerkers bevestiging en waardering zoeken in de omgang met elkaar in plaats van 
primair in de inhoud en kwaliteit van het werk. Een dergelijke sociale in plaats van 
functionele dynamiek keert zich vrijwel altijd tegen mensen die in sociaal opzicht als anders 
worden gezien. Dat geldt zowel voor jongere medewerkers als voor medewerkers met een 
migratie-achtergrond. Op verschillende manieren krijgen sociale wensen de kans om vereisten 
en argumenten die vanuit het werk zelf voortkomen te verdringen op de vier momenten die 
we onderzocht hebben ten nadele van jongere mensen en mensen met vooral een niet-westerse 
en Indonesische migratie-achtergrond: de werving, de selectie, het plaatsen van nieuwe 
medewerkers op een bepaald functieniveau en besluiten over bevordering van medewerkers.  
 
1. Human capital 

 
Ten eerste is er sprake van een behoorlijke ongelijkheid naar afkomst en leeftijd in kansen om 
te worden aangenomen, en wel op een functieniveau conform de capaciteiten van nieuwe 
medewerkers, en op verticale doorstroom in de organisatie. Die ongelijkheid wordt slechts 
voor een beperkt deel verklaard door ongelijkheid naar afkomst en leeftijd in human capital, 
oftewel capaciteiten van medewerkers die direct werkgerelateerd zijn. Dan gaan het om 
opleiding, werkervaring, vaardigheid in de Nederlandse taal en dergelijke. Sterker nog, zowel 
jongere mensen als mensen met een niet-westerse of Indonesische migratie-achtergrond 
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hebben te maken met het feit dat hun kennis en vaardigheden bij aanname onderschat worden. 
Dat doen ze waarschijnlijk voor een deel zelf door te solliciteren op te lage functies. Maar dat 
gebeurt waarschijnlijk voor een deel ook door de selecteurs die deze mensen op te lage 
functies aannemen, als ze al worden aangenomen.  
 
2. Intersectionaliteit 

 
Ten tweede, allerlei demografische en niet-werkgerelateerde factoren spelen wél een rol bij 
het creëren van deze ongelijkheid. We noemen dat intersectionaliteit. Dat wil in dit geval 
zeggen dat afkomst, leeftijd en geslacht op elkaar inwerken. Een beperkt deel van de 
ongelijkheid in inschaling waar medewerkers met een niet-westerse migratie-achtergrond mee 
te maken hebben, komt voort uit het feit dat vrouwen en jongeren onder hen 
oververtegenwoordigd zijn. Een beperkt deel van de ongelijkheid in inschaling waar jongere 
medewerkers mee te maken hebben, komt voort uit het feit dat onder hen mensen met een 
niet-westerse migratie-achtergrond en vrouwen oververtegenwoordigd zijn. Afkomst, geslacht 
en leeftijd – gecorrigeerd voor duur dienstverband – zijn nadrukkelijk geen werkgerelateerde 
factoren en behoren dus geen rol te spelen bij de bovengenoemde beslismomenten aan de 
poort en op de werkvloer. 
 
3. Controle op werkwijzes 
 
Ten derde speelt bij ongelijkheid naar afkomst en in mindere mate ook naar leeftijd een rol 
dat de gemeente niet alleen selecteert en beoordeelt op human capital (kennis en 
vaardigheden, wat iemand weet en kan) maar ook op de wijze waarop mensen geacht worden 
te werken en op hun persoonlijkheidskenmerken (wie of wat iemand is). Dit is veruit de 
belangrijkste factor die mensen met een niet-westerse en Indonesische migratie-achtergrond – 
en in mindere mate ook jongere mensen – op achterstand zet, zowel aan de poort als op de 
werkvloer. Aan de ene kant komt het selecteren en beoordelen van mensen aan de poort en op 
de werkvloer op werkwijzes en persoonlijkheidskenmerken voort uit het feit dat het populair 
geworden is om dat te doen, zonder dat daar een adequaat wetenschappelijk fundament voor 
bestaat. 
 
Aan de andere kant vindt die mode in de HRM wereld een gunstige voedingsbodem bij de 
gemeente waar de sociale dynamiek zo sterk is ontwikkeld. Dat betekent dat de aandacht voor 
werkgerelateerde argumenten en criteria – het selecteren op diploma’s, expertise, relevante 
werkervaring, taalvaardigheid in sollicitatieprocedures en kwaliteit en kwantiteit van de 
resultaten van het werk bij beoordelingsgesprekken – wordt verdrongen door zaken die niet 
direct werkgerelateerd zijn maar die collega’s en leidinggevenden graag zien. Dan gaat het 
om gedetailleerde rolbeschrijvingen in advertentieteksten die opgesteld zijn volgens de 
manier waarop voorgangers de rol hebben ingevuld. Dan gaat het om de wens van 
leidinggevenden dat medewerkers zichtbaar moeten zijn in teamcommunicatie bovenop de 
vraag of ze goede resultaten van hun werk behalen. Dan gaat het ook om argwaan om jongere 
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mensen aan te stellen als leidinggevenden van teams met oudere medewerkers. Ook dan ga je 
uit van een zeer sociale definitie van leidinggeven die je kennelijk gewend bent.  
 
Dit alles werkt conservatisme in de hand en gaat ten koste van de mogelijkheden voor jongere 
mensen en mensen met een niet-westerse en Indonesische migratie-achtergrond om toegang te 
krijgen tot de gemeentelijke organisatie en er een loopbaan te ontwikkelen. Diversiteit aan 
medewerkers vereist ruimte voor een diversiteit aan manieren waarop medewerkers hun werk 
doen. Dat betekent controleren op resultaten en niet op werkwijzes.  
 
4. Controle op persoonlijkheidskenmerken 
 
Controleren op werkwijzes is nauw verbonden met controleren op persoonskenmerken van 
sollicitanten en medewerkers. Denk aan enthousiast, communicatief, creatief, proactief, 
gemotiveerd zijn etc. Die kenmerken werken als voorschriften waar sollicitanten en  
medewerkers op getoetst en beoordeeld worden. Dat gaat in sommige gevallen zo ver dat het 
neerkomt op de vraag of de beoordelaar de betrokken sollicitant of medewerker sympathiek 
vindt of niet. Dat kan legitiem zijn in een gemeenschap of vriendenclub, maar is ongepast in 
een arbeidsorganisatie. Selecteurs en leidinggevenden hechten hier desondanks groot belang 
aan. “’Kennen’ en ‘kunnen’ zijn bij te spijkeren, ‘zijn’ niet”, en dus selecteerde de betrokken 
respondent op het ‘zijn’, op de persoonlijkheid van de sollicitant.  
 
Het controleren op persoonlijkheidsvoorschriften werkt vooral negatief uit voor mensen met 
een niet-westerse en Indonesische migratie-achtergrond om meerdere redenen. Meer dan 
sollicitanten en collega’s met een westerse migratie-achtergrond of zonder een migratie-
achtergrond richten zij zich op het zo goed mogelijk naar voren brengen van hun kennis en 
vaardigheden en op de resultaten van hun werk. Daar vindt een mismatch plaats met 
selecteurs en leidinggevenden die vooral letten op hun persoonlijkheidskenmerken. Dat 
betekent hier heel concreet dat mensen met een moderne en zakelijke benadering van werk 
worden benadeeld aan de poort en op de werkvloer.  
 
Vervolgens speelt een rol dat selecteurs en leidinggevenden bij het beoordelen van 
persoonlijkheidskenmerken van sollicitanten en medewerkers een groot beroep moeten doen 
op hun eigen interpretatievermogen en dus op hun eigen subjectiviteit. De klassieke en 
werkgerelateerde vereisten, zoals opleiding en expertise, zijn relatief objectief vast te stellen 
door te toetsen op diploma’s bijvoorbeeld. De vraag of een sollicitant enthousiast overkomt 
wordt daarentegen grotendeels bepaald door de waarneming van de beoordelaar en die is 
subjectief. Dan moet hij of zij een beroep doen op indrukken en intuïtie. Voorschriften voor 
de persoonlijkheid van sollicitanten en medewerkers zijn immers zeer vaag en ambigu, met 
als gevolg dat de selecteurs en leidinggevenden vooral hun beroep doen op hun subjectieve 
interpretatie en “de onderbuik”, zoals een selecteur het uitdrukte, om te bepalen of een 
sollicitant al dan niet voldoet of een medewerker een positieve beoordeling krijgt.  
 
Zolang de beoordelaars grotendeels mensen zonder een migratie-achtergrond zijn, werkt dat 
onvermijdelijk uit ten nadele van mensen met een niet-westerse of Indonesische migratie-
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achtergrond. “Ik zoek iemand als mezelf”, zei een selecteur. Dergelijke beelden kunnen echter 
ook positief uitwerken, zoals voor jongere sollicitanten als zij solliciteren. Daardoor hebben 
zij een grotere kans om te worden aangenomen, maar om de verkeerde - dat wil zeggen niet-
werkgerelateerde - redenen. Op andere beslismomenten werkt dat zich weer tegen hen, 
bijvoorbeeld als het gaat om de vraag op welke functieniveaus zij aan worden genomen en 
over welke capaciteiten zij beschikken. 
 
Wellicht belangrijker nog is het feit dat dergelijke persoonlijkheidsvoorschriften een 
psychologische vertaling vormen van wat in wezen interactieve processen zijn. Een 
voorbeeld. Door communicatief zijn als selectiecriterium voor sollicitanten te formuleren, wil 
je bevorderen dat de communicatieprocessen tussen collega’s en met andere stakeholders 
soepel en effectief verlopen. Maar communicatie is bij uitstek een proces dat zich afspeelt 
tussen mensen in plaats van een kenmerk te zijn van mensen. Het is dus onterecht om de 
verantwoordelijkheid voor goede communicatie eenzijdig op de schouders van sollicitanten of 
medewerkers te leggen en hen daarop te selecteren en daarop te werven. Is het niet mede de 
verantwoordelijkheid voor de organisatie om ervoor te zorgen dat de werkverhoudingen 
dusdanig goed zijn dat mensen uit zichzelf goed met elkaar gaan communiceren? Datzelfde 
geldt voor creativiteit of enthousiasme. Het zijn vooral de werkverhoudingen en de aard van 
het werk die mensen creatief of enthousiast maken, ze zijn dat niet uit zichzelf in isolement.  
 
Opvallend is dat de vraag of ‘zijn’ wel relevant is, of persoonlijkheidsvoorschriften wel een 
duidelijke functionele relatie hebben met het werk dat moet worden gedaan, slechts zeer 
beperkt wordt gesteld. In sommige gevallen is de verantwoording helder. Zo ligt het voor de 
hand dat je als medewerker van de gemeente – zeker in de wat hogere functies – politiek en 
bestuurlijk sensitief moet zijn. Maar zelfs dan ligt het meer voor de hand om dergelijke 
kenmerken onderdeel te laten zijn van faciliteren en ontwikkelen dan van beoordelen, laat 
staan van selecteren aan de poort. Met het creëren van goede werkverhoudingen en het 
faciliteren van ontwikkelingsmogelijkheden kun je grotendeels afzien van het selecteren en 
beoordelen van mensen op persoonlijkheidskenmerken. 
 
5. Ambitie 
 
Zowel jongere mensen als mensen met vooral een niet-westerse migratie-achtergrond in onze 
samples vertonen meer ambitie dan oudere mensen en mensen zonder een migratie-
achtergrond. Dan gaat het om de inschatting dat je meer kunt dan wat je realiseert in je 
huidige functie, dat je ouders graag willen dat je carrière maakt en dat je zelf graag 
doorgroeimogelijkheden zou willen hebben. Die ambitie is werkgerelateerd omdat je mag 
verwachten dat die ambitie zich zal vertalen in meer en beter werk. Het probleem is echter dat 
die ambitie kennelijk in sociaal opzicht niet wordt gewaardeerd. Als je die ambitie uit, schept 
dat kennelijk een beeld bij medewerkers van de gemeente dat zij niet aantrekkelijk vinden. 
Die negatieve beeldvorming omtrent de ambitie van jongere mensen en mensen met vooral 
een niet-westerse migratie-achtergrond keert zich tegen hun kansen op een baan conform hun 
capaciteiten. 
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6. Communicatief optreden 
 
Een vergelijkbaar mechanisme doet zich voor bij communicatief optreden. Leidinggevenden 
suggesties geven over hoe het werk beter kan worden aangepakt of proactief optreden op het 
werk is duidelijk functioneel voor het werk. Dat komt in principe ten goede aan de kwaliteit 
en de kwantiteit van het werk. Dat wordt ook gewaardeerd. Degelijk optreden vergroot je 
kans om op een hogere functie terecht te komen. Jongere mensen vertonen echter minder van 
dit gedrag en ondervinden daardoor een negatief effect op hun loopbaankansen. Er zijn geen 
argumenten te geven waarom jongere mensen als zodanig minder communicatief of proactief 
of assertief op zouden treden. Het ligt dus meer voor de hand om te veronderstellen dat de 
sociale verhoudingen bij de gemeente jongere mensen schuchter maakt, dat dergelijk 
communicatief optreden minder wordt waardeert zodat ze er vervolgens vanaf zien. Daar is 
geen functioneel argument voor te geven. 
 
7. Contacten 
 
Het sociale karakter van de gemeente komt ook naar voren in het feit dat het hebben van 
contacten bij de gemeente, het feit dat je er mensen kent die je tippen of informatie over een 
vacature kunnen verschaffen, je kansen vergroot om aangenomen te worden. Dit effect keert 
zich tegen de kansen van sollicitanten met een niet-westerse of Indonesische migratie-
achtergrond omdat zij over minder van dergelijke contacten bij de gemeente beschikken. Van 
belang is hier ook dat het hebben van dergelijke contacten weinig zegt over de geschiktheid  
van sollicitanten voor een functie. Voor sommige functies kan het behulpzaam zijn om je 
werk op te starten als je over dergelijke contacten beschikt. Ook gaat achter het hebben van 
contacten bij de gemeente een andere factor schuil, namelijk dat je een interne sollicitant bent. 
Maar die effecten zijn in onze sample erg gering.  
 
8. Inhuur 
 
In de inhuursector zijn specifieke factoren actief of bovengenoemde factoren sterker actief 
dan te midden van de medewerkers die in dienst van de gemeente werken. Dat zorgt voor 
extra ongelijkheid waar zowel jongere mensen als mensen met een niet-westerse migratie-
achtergrond last van hebben in de zin van dat ze hun kansen belemmeren. Op basis van onze 
beperkte sample van respondenten in de inhuursector, kunnen we daar geen harde uitspraken 
over doen. In ieder geval speelt een rol dat de kansen voor mensen in de inhuursector om door 
te stromen naar betere banen of naar banen met betere arbeidsvoorwaarden in dienst van de 
gemeente überhaupt beperkt zijn.  
 
Het gevolg is dat jongere mensen en mensen met een niet-westerse migratie-achtergrond 
vaker samenwerken met mensen die hetzelfde werk doen maar daar beter voor betaald 
worden. Jongere mensen en mensen met een niet-westerse migratie-achtergrond zijn vaker in 
de inhuursector te vinden. Dat werkt demotiverend en beperkt de kansen van jongere mensen 
en mensen met een niet-westerse migratie-achtergrond om door te stromen naar betere banen. 
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9. Werving 
 
Tot slot weet de gemeente haar poort nog niet aantrekkelijk genoeg te maken voor jongere 
mensen en mensen met een migratie-achtergrond om erop te kloppen. Zij zijn 
ondervertegenwoordigd onder de mensen die solliciteren voor functies bij de gemeente. Dat 
heeft enerzijds te maken met het feit dat er een mismatch in zoekkanalen zit waardoor de 
gemeente deze mensen nog niet goed weet te bereiken. Anderzijds komt dat voort uit het feit 
dat de gemeente in haar werving nog niet veel nadruk legt op die zaken waar jongere mensen 
en mensen met een migratie-achtergrond bijzondere waarde aan hechten, denk aan 
arbeidszekerheid en ontwikkelings- en doorgroeimogelijkheden.  
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Aanbevelingen 
 
 
Perspectief 
 
Op basis van bovenstaande bevindingen en conclusies kunnen we aanbevelingen formuleren 
waarvan verwacht mag worden dat ze de geconstateerde ongelijkheid naar afkomst en leeftijd 
bij de gemeente Eindhoven substantieel zullen verminderen. Immers, ze pakken de factoren 
die deze ongelijkheid veroorzaken aan. Ze zijn evidence based, om het zo te zeggen 
 
In principe kun je aanbevelingen wat betreft diversiteit formuleren vanuit twee verschillende 
perspectieven, in de literatuur distributive justice en procedural justice genoemd. In het eerste 
geval zie je onevenwichtigheden in het personeelsbestand als zodanig als probleem. Dan 
probeer je die onevenwichtigheden te verhelpen door mensen met de ondervertegenwoordigde 
kenmerken te selecteren voor die plekken waar ze ondervertegenwoordigd zijn. In dit geval 
zou dat betekenen dat je jongere mensen en mensen met een niet-westerse en Indonesische 
migratie-achtergrond selecteert op die kenmerken en hen aanstelt in vooral de middenfuncties 
en hogere functies bij de gemeente. Dan ga je voorbij aan kandidaten zonder dergelijke 
kenmerken maar die misschien beter gekwalificeerd zijn voor die functies. Die laatsten 
kunnen zich dan beklagen over discriminatie, want in dat geval is er sprake van positieve 
discriminatie. Dit is doelgroepenbeleid. Om zover te komen gaan organisaties dan vaak 
tussendoelen stellen, oftewel quota’s vaststellen, die op bepaalde meetmomenten gerealiseerd 
dienen te zijn. 
 
Aan een dergelijke benadering kleven allerlei haken en ogen. Dan reproduceer je de 
achterliggende problematiek, namelijk dat werkgerelateerde argumenten te weinig prominent 
aanwezig zijn in besluitvorming over werving, selectie en promotie. Je selecteert immers 
opnieuw op niet-werkgerelateerde argumenten. Bovendien leidt een dergelijke benadering 
vaak tot een draaideureffect: aldus geselecteerde mensen verdwijnen even snel weer uit de 
organisatie als dat ze erin zijn gekomen. Zij worden al snel door hun collega’s gezien als 
mensen die hun baan te danken hebben aan hun afkomst of leeftijd en dus niet aan hun 
capaciteiten. Dat schept een beeldvorming dat ze het op eigen kracht dus niet gered zouden 
hebben en dus niet geschikt zijn voor de functies. Daarmee versterk je dus eerder negatieve 
beeldvorming, terwijl je die juist wil voorkomen of verminderen. Betrokken mensen worden 
er dan al snel uitgewerkt. In de Nederlandse publieke sector vinden we hiervan vele 
voorbeelden. 
 
Degelijke bezwaren kleven niet aan de procedural justice benadering. Die benadering kent 
geen quota, doelgroepenbeleid of positieve discriminatie. In plaats daarvan hanteert deze 
benadering de logica van de organisatie en het werk zelf. Dan zorg je ervoor dat de 
procedures en de werkprocessen dusdanig functioneren dat ze de uitkomst is dat de juiste 
persoon op de juiste plek komt. Afkomst of leeftijd maakt dan geen verschil meer omdat je 
mensen selecteert en beoordeelt op strikt werkgerelateerde aspecten en kwalificaties zonder 
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aanzien des persoons. Selectie en beoordeling worden aldus kleurenblind, zo gezegd. 
Daarmee zorg je ervoor dat jongere mensen en mensen met een migratie-achtergrond op een 
natuurlijke wijze hun weg weten te vinden naar de hogere functies in de organisatie omdat ze 
daarvoor de juiste kwalificaties in huis hebben en hen niets meer in de weg wordt gelegd.  
 
Aldus creëer je een open en transparante organisatie en sla je twee vliegen in een klap. Ten 
eerste versterk je de werkgerelateerde dynamiek en logica in je organisatie die daarmee beter 
gaat functioneren en ten tweede schep je de voorwaarden waarbinnen bestaande 
onevenwichtigheden en ongelijkheden in je personeelsbestand zich vanzelf oplossen. Voor 
een dergelijke benadering heb je dus niet alleen een rechtvaardigheidsargument maar ook een 
zakelijk argument want je organisatie gaat beter presteren. Onderstaande voorstellen zijn 
hoofdzakelijk vanuit dat perspectief geformuleerd.  
 
De enige uitzondering vormt de werving. Mensen met een migratie-achtergrond en jongere 
mensen hanteren ten dele andere kanalen om aan een baan te komen dan oudere mensen en 
mensen zonder een migratieachtergrond. Dat betekent dat je enkele extra stappen moet zetten 
om mensen met een migratie-achtergrond en jongere mensen te bereiken en hen te 
interesseren voor een functie bij de gemeente. Denk aan specifieke studieverenigingen van 
studenten of specifieke websites. Maar vanaf het moment dat ze solliciteren, moet je ze gelijk 
behandelen, net als iedereen, zonder voorkeursbehandeling.  
 
Aanbevelingen 
 
Aanbeveling 1: creëer een takenmatch 
 
Vanwege het generatiepact en de pensionering van een belangrijk deel van het 
personeelsbestand van de gemeente zal er in de toekomst meer ruimte en beweging gaan 
ontstaan in de personeelsstromen. Die zijn op korte termijn echter nog aan beperkingen 
onderhavig. Meer personeelsstroming vormt wel een belangrijke conditie om de 
ondervertegenwoordiging en ongelijkheid naar afkomst en leeftijd te kunnen opheffen. De 
gemeente zou meer mogelijkheden kunnen creëren voor horizontale mobiliteit en functionele 
flexibilisering in samenwerking met andere gemeentes in de regio. Aanbevolen wordt een 
takenmatch te creëren van medewerkers in vaste dienst die inzetbaar kunnen zijn voor 
periodiek vast te stellen taken in Eindhoven of elders in overeenstemming met de wensen van 
de medewerkers en de behoeftes van betrokken gemeentelijke organisaties. Deze takenmatch 
zou kunnen voortbouwen op reeds bestaande initiatieven in deze richting, zoals de Talenthub. 
 
Dat heeft een aantal voordelen. Ten eerste breng je de interne en externe arbeidsmarkt meer in 
beweging, waardoor ook meer instroom- en uitstroomeffecten te verwachten zijn. Ten tweede 
schep je meer mogelijkheden dat medewerkers precies die taken verrichten waarvoor ze 
intrinsiek gemotiveerd zijn. Dan mag je verwachten dat de focus van het dagelijks werk en de 
waardering meer van het sociale naar de inhoud van het werk zelf verschuift. Dat laatste is erg 
belangrijk om niet alleen in de personeelsstromen maar ook in de interacties, selecties en 
beoordelingen meer ruimte te scheppen voor jongere mensen en mensen met een migratie-
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achtergrond. Ten derde word je zo minder afhankelijk van bedrijven die mensen aanleveren 
voor de inhuursector. Op deze manier kun je zelf voor een deel in je flexibele schil voorzien. 
 
Aanbeveling 2: voer functionerings- en beoordelingsgesprekken 
 
Het is van groot belang de klassieke HRM praktijken organisatiebreed te herstellen dan wel in 
te voeren, waaronder de cycli van functionerings- en beoordelingsgesprekken, voor iedere 
medewerker. Zo schep je de voorwaarden waarbinnen de kwaliteit en de kwantiteit van een 
ieders werk weer gezien en gewaardeerd wordt door de organisatie. Zo kan die kwaliteit en 
kwantiteit de leidraad gaan vormen bij besluiten over promotie en ontwikkeling.  
 
Dit vereist een verdere formalisering en vastlegging van de resultaten en werkafspraken met 
individuele medewerkers. De tendens richting verdere informalisering van deze gesprekken is 
zorgelijk vanuit diversiteitsperspectief. Zorg ook voor een scherp onderscheid tussen 
functionerings- en beoordelingsgesprekken. Het verwarren van die twee tast de belangen van 
de medewerkers onnodig aan. Het is ook zeer aan te bevelen om functionerings- en 
beoordelingsgesprekken te voeren met mensen die in de inhuursector werken om te 
voorkomen dat deze mensen de indruk krijgen dat het werk dat zij leveren door de gemeente 
onvoldoende geregistreerd en gewaardeerd wordt. Iedere medewerker kan baat hebben bij 
goed werkende functionerings- en beoordelingsgesprekken, maar vooral degenen voor wie het 
lastiger is om hun weg naar en binnen gemeentelijke organisatie te vinden. 
 
Aanbeveling 3: selecteer en beoordeel niet op werkwijzes 
 
Het is dus van groot belang alle sleutelmomenten van de HRM cyclus te realiseren. Van even 
groot belang is het om die sleutelmomenten in sterke mate te versoberen. Bij werving, selectie 
en beoordeling – informeel dan wel formeel – spelen rolbeschrijvingen en 
personeelskenmerken als criteria tot nu toe een grote en soms zelfs een doorslaggevende rol. 
Op deze manier weten sociale en persoonlijke voorkeuren een prominente plaats te krijgen op 
deze momenten, wordt innovatie en vernieuwing van het werk zelf geremd en beperk je de 
mogelijkheden voor jongere mensen en mensen met vooral een niet-westerse en Indonesische 
migratie-achtergrond om aangenomen te worden op en door te stromen naar functies conform 
hun capaciteiten.  
 
Dat betekent het schrappen van uitgebreide rolbeschrijvingen in vacatureteksten en bij 
sollicitatiegesprekken. Dit is een pleidooi voor meer discretionaire ruimte voor medewerkers 
in de manieren waarop zijn hun werk doen. Naarmate deze ruimte waarop ze niet beoordeeld 
worden groter is, schep je betere voorwaarden voor gemotiveerde medewerkers die werken in 
dynamische verhoudingen die tot innovatie en vernieuwing leiden. Concentreer je bij selectie 
en beoordeling op input (diploma’s, expertise, relevante werkervaring, taalvaardigheid e.d.) 
en output (kwaliteit en kwantiteit van de resultaten van het werk). Alles wat er tussen input en 
output plaatsvindt, kan beter onderwerp van faciliteren dan van beoordelen zijn. Wat is er mis 
met een medewerker die goede resultaten boekt in zijn of haar werk maar niet duidelijk ‘op de 
radar’ komt van zijn of haar leidinggevende? Wiens probleem is dat? 
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Een interessante manier van werken wordt toegepast in sommige sollicitatiegesprekken 
waarin sollicitanten een casus wordt voorgelegd met de vraag hoe ze die casus zouden 
aanpakken om resultaten te boeken. Resultaatgerichtheid dient dan de focus te zijn, niet of de 
aanpak van de sollicitant dezelfde is als die van zijn of haar voorganger.  
 
Aanbeveling 4: selecteer en beoordeel niet op persoonlijkheidskenmerken 
 
Daarnaast is het evenzeer van belang om de persoonlijkheidsvoorschriften op te schonen die 
expliciet dan wel impliciet worden gehanteerd door selecteurs en leidinggevenden bij het 
formeel dan wel informeel beoordelen van sollicitanten en medewerkers. Denk hier aan de 
regelmatig terugkerende voorschriften van enthousiast, zelfstandig, overtuigend, creatief, 
assertief, ad rem, communicatief en authentiek zijn. De vraag is of deze kenmerken wel 
functioneel noodzakelijk zijn voor het verrichten van het werk. Ze werken in ieder geval wel 
sterk en veelal onnodig tegen jongere mensen en mensen met een niet-westerse of 
Indonesische migratie-achtergrond. Op het moment dat ze positief uitwerken voor jongere 
mensen, zoals bij hun kansen om te worden aangenomen, kun je vragen stellen of dat wel om 
de juiste redenen gebeurt. Ook hier geldt: zorg voor een shift weg van het sociale voorkeuren 
naar werkgerelateerde criteria. Richt je dus vooral op bovengenoemde input- en outputcriteria.  
 
Creatieve praktijken in je organisatie bereik je, bijvoorbeeld, eerder door mensen überhaupt 
niet te selecteren op persoonlijkheidskenmerken dan dat je gaat zoeken naar en selecteren op 
‘creatieve’ mensen. Bovendien kun je je afvragen of creativiteit een doel of een middel is. De 
indruk bestaat dat creativiteit soms een doel op zich is geworden. Zo wordt er bij 
sollicitatieprocedures geëxperimenteerd met nieuwe vormen en mogen sollicitanten zelf een 
plaats aangeven en regelen waar ze het sollicitatiegesprek willen voeren. Dergelijke vormen 
zouden meer uitsluitsel geven over de persoon van de sollicitant. De vraag is waar dat laatste 
voor nodig is. Bovendien hebben we meerdere sollicitanten gesproken die zich daar erg 
ongemakkelijk bij voelden. Als dat hun mogelijkheden beperkt om daadwerkelijk naar voren 
te kunnen brengen waarom zij geschikt zijn om de beoogde resultaten van de betrokken 
vacante functie te behalen, moet je je afvragen of zo’n setting wel functioneel is.  
 
Respondenten hebben ons verteld dat sommige vormen worden gekozen om sollicitanten te 
dwingen meer over hun persoon te uiten en nadrukkelijk niet over hun expertise. Deze 
sollicitanten hebben vervolgens sterk de indruk dat zij niet naar voren hebben kunnen brengen 
wat ze naar voren wilden brengen, wat vervolgens hun kans om aangenomen te worden 
aanzienlijk schaadt. Als je dus afziet van controleren op werkwijzes en persoonlijkheids-
kenmerken in lijn met deze aanbeveling, heeft dat gevolgen voor de manieren waarop je 
sollicitatie- en beoordelingsgesprekken voert. Soberheid is hier aan te bevelen. 
 
Aanbeveling 5: maak ambitie lonend 
 
Als de gemeente erin slaagt ervoor te zorgen dat ambitie loont, is dat goed voor de organisatie 
en neem je een van de belangrijkste factoren weg die jongere mensen en mensen met een niet-



50 
 

westerse of Indonesische migratie-achtergrond op achterstand zet. Door middel van het 
invoeren van de takenmatch, het versterken en formaliseren van functionerings- en 
beoordelingsgesprekken, het schrappen van controle op persoonlijkheidsvoorschriften en het 
versterken van resultaatgerichtheid op alle momenten van de HRM cyclus, versterk je de 
focus op het werk en het waarderen ervan, weg van sociale voorkeuren en wenselijkheden. 
Daarmee verklein je de kans dat het negatieve beeld dat kennelijk uitgaat van ambitieuze 
medewerkers zich kan reproduceren én dat dat beeld invloed kan uitoefenen op besluiten over 
wie een baan op niveau of een bevordering krijgt.  
 
Dat negatieve beeld kan onderdeel geworden zijn van de dagelijkse gang van zaken in de 
organisatie. Dat is niet eenvoudig om bij te sturen. Maar als organisatie kun je wel de juiste 
impulsen en signalen afgeven. Een ervan is zorgen dat de resultaten van 
beoordelingsgesprekken worden vastgelegd en de leidraad gaan vormen voor 
loopbaanplanning en besluitvorming over bevordering. Dan geef je dergelijke beelden minder 
kans om invloed uit te oefenen op besluiten over wie welke baan of bevordering krijgt. Ook 
kun je beleid maken dat ambitie, motivatie en inzet niet alleen geregistreerd worden maar ook 
een rol gaan spelen bij het toekennen van ontwikkelingsmogelijkheden en het verkrijgen van 
interessante nieuwe taken in het kader van horizontale mobiliteit en functionele 
flexibilisering. Ook kun je denken aan het waarderen van ambitie, motivatie en inzet door 
middel van het toekennen van een extra periodiek.  
 
Aanbeveling 6: structureer werkoverleg en werkgerichte communicatie 
 
De bovenstaande aanbevelingen, gericht op het versterken van de werk- en resultaatgerichte 
focus in het dagelijkse werk en in de waardering en beoordeling ervan, zal de aandacht voor 
specifieke identiteiten van medewerkers weghalen en hun professionele identiteit verder op de 
voorgrond plaatsen. Daarmee schep je ook de condities dat jongere mensen minder onder de 
indruk geraken van hun oudere collega’s en meer communicatief zullen gaan optreden. Dat 
loont bij het verkrijgen van een goede baan bij de gemeente.  
 
Dit punt zou verder aan de orde kunnen worden gesteld bij functioneringsgesprekken, waarbij 
de leidinggevende jongere medewerkers aanspoort om proactief hun bijdrage te leveren en 
met suggesties te komen. Ook is het van belang om teamvergaderingen en werkoverleg goed 
te structureren en voor te zitten en ervoor te zorgen dat iedereen de kans krijgt om bij te 
dragen aan discussies en besluitvorming.  
 
Aanbeveling 7: formaliseer en versterk de accountability bij selectieprocedures 
 
Waar jongere mensen last hebben van beperkingen om zich communicatief te uiten, zo 
hebben sollicitanten met een niet-westerse of Indonesische migratie-achtergrond last van het 
feit dat ze over minder contacten beschikken bij de gemeente, wat hun kans om te worden 
aangenomen verkleint. Tot op zekere hoogte is dit effect nooit helemaal uit te sluiten omdat 
de informatie die je krijgt van insiders bij de gemeente je altijd zal kunnen helpen bij het 
opstellen van een effectieve sollicitatiebrief of bij het voorbereiden van een 
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sollicitatiegesprek. 
 
Niettemin zijn we meerdere voorbeelden tegengekomen van mensen die op gesprek zijn 
gevraagd omdat ze mensen kennen bij de gemeente en niet omdat hun brief en CV daar 
aanleiding toe gaven. Dit soort processen kun je voorkomen door ten eerste een strikte 
methode af te spreken van screenen en beoordelen van sollicitatiebrieven en ervoor te zorgen 
dat sollicitanten geen sollicitatiegesprek voeren met selecteurs van de gemeente die ze 
kennen. Ook verantwoording afleggen achteraf van genomen besluiten tijdens de 
sollicitatieprocedure, dus zorgdragen voor accountability, kan hier een zinvolle bijdrage 
leveren. Hetzelfde geldt voor het invoeren van anoniem solliciteren. Het is zinvol bij de 
gemeente Utrecht te rade te gaan waar sollicitanten een formulier invullen in plaats van een 
sollicitatiebrief of CV insturen. Dat formulier geeft precies aan welke informatie van de 
sollicitant wordt gevraagd en welke informatie niet. Daarmee kun je voorkomen dat mensen 
worden opgeroepen voor een gesprek omdat ze bekenden zijn van selecteurs of dat bekenden 
selecteurs benaderen met de suggestie om bepaalde sollicitanten uit te nodigen. 
 
Aanbeveling 8: spreek inhuurpartners aan op het geven van gelijke beloning voor gelijk werk 
 
De ongelijkheid naar afkomst en leeftijd is buitengewoon groot in de inhuursector met een 
demotiverende uitwerking op betrokken medewerkers om vooruit te komen in hun loopbaan. 
Dat geldt bij uitstek voor ongelijke betaling voor hetzelfde werk – in ieder geval de perceptie 
ervan. Vooral jongere mensen hebben hier last van. Spreek inhuurpartners aan op dit 
probleem en spreek af dat inhuurkrachten dezelfde netto beloning krijgen als hun collega’s in 
dienst van de gemeente die vergelijkbaar werk doen.  
 
Aanbeveling 9: benader doelgroepen in de werving direct en benadruk die aansprekende 
aspecten voor jongere mensen en mensen met een migratie-achtergrond 
 
De gemeente weet jongere mensen en mensen met een migratie-achtergrond slechts in 
beperkte mate te bereiken en te motiveren om te solliciteren op haar vacatures. Enerzijds is 
het aan te bevelen om op zoek te gaan naar die sociale verbanden en sites op het internet waar 
zij te vinden zijn. Denk aan LinkedIn pagina’s en specifieke studieverenigingen. Ook is het 
zinvol om het aantal trainees en stagiaires uit deze groepen uit te breiden zodat de gemeente 
meer in beeld komt bij deze mensen.  
 
Aan de andere kant is de aantrekkelijkheid van vacatures te vergroten door beter duidelijk te 
maken in de advertentietekst wat je als gemeentelijke organisatie te bieden hebt aan 
arbeidszekerheid, aan doorstroom- en ontwikkelmogelijkheden, aan een goede werksfeer en 
dynamiek in de organisatie, aan mogelijkheden om werk en privé te combineren en aan goed 
werkgeverschap. Dat zijn zaken die jongere mensen en mensen met een migratie-achtergrond 
sterk aanspreken. Om diezelfde reden is het aan te bevelen om in de vacatureteksten meer 
nadruk te leggen op de te behalen resultaten en minder op rolbeschrijvingen, meer op de 
vereiste kennis en vaardigheden en veel minder op vereiste persoonlijkheidskenmerken. 
Vermijd hier ook zo veel mogelijk het gebruik van vage metaforen, gebruik concrete en 
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precieze taal.   
 
Al deze aanbevelingen komen erop neer dat je in de HRM sleutelmomenten, in de dynamiek 
op de werkvloer en in je relaties met de buitenwereld een veel sterker accent gaat leggen op 
de taken en het werk zelf van de gemeente en veel minder op de sociale aspecten en dynamiek 
van omgang en beeldvorming. Als het de gemeente lukt om die accentverschuiving fors door 
te voeren, komt dat de organisatie en een ieder die ervoor werkt ten goede en pak je de 
ongelijkheid en ondervertegenwoordiging naar leeftijd en afkomst drastisch aan. Dan heb je 
een meer diversiteitsopen, meer moderne en efficiëntere organisatie.  
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Samenvatting 
 
 
Probleem 
 
Jongere mensen en mensen met een migratie-achtergrond zijn sterk ondervertegenwoordigd in 
het personeelsbestand van de gemeente Eindhoven. Bovendien zijn ze vooral op lagere 
functies te vinden dan hun collega’s. Een verschil van een generatie (15 jaar) maakt een 
ongelijkheid van drie kwart salarisschaal. Medewerkers met een niet-westerse migratie-
achtergrond zijn gemiddeld 1,3 salarisschalen lager ingeschaald dan collega’s zonder een 
migratie-achtergrond. Mensen met een westerse migratie-achtergrond zijn 
ondervertegenwoordigd in de werving, maar als zij zijn aangenomen, zijn ze werkzaam op 
vergelijkbare functieniveaus als hun collega’s zonder een migratie-achtergrond. Ongelijkheid 
naar leeftijd en afkomst is het grootst bij mensen die in de inhuurconstructie bij de gemeente 
werken.  
 
Deze ongelijke kansen doen zich voor op alle vier de momenten die we onderzocht hebben: 
werving, selectie, startpositie en loopbaanontwikkeling binnen de gemeente. De uitzondering 
vormt het feit dat jongere mensen tegenwoordig een streepje voor hebben bij de selectie van 
personeel. Deze ongelijke kansen zijn vooral problematisch omdat ze maar in zeer beperkte 
mate terug te voeren zijn op ongelijkheid in zaken die ertoe mogen doen, zoals 
opleidingsniveau, relevante werkervaring, expertise, kennis en vaardigheden en 
taalvaardigheid in het Nederlands. Dat betekent dat de gemeente niet optimaal gebruik weet te 
maken van de capaciteiten van jongere mensen en mensen met vooral een niet-westerse 
migratie-achtergrond. 
 
Oorzaken 
 
Onze modellen zijn in staat om deze ondervertegenwoordiging en ongelijkheid geheel te 
verklaren. Deze ondervertegenwoordiging en ongelijkheid worden in de hand gewerkt door de 
betrekkelijk geringe in-, door- en uitstroom van personeel. Daardoor duurt het relatief lang 
voordat verschuivingen in de samenleving en op de arbeidsmarkt kunnen doorwerken in het 
personeelsbestand. Daarnaast speelt een belangrijke rol dat op de vier bovengenoemde 
momenten sociale factoren, overwegingen en voorkeuren er soms in slagen om 
werkgerelateerde factoren, overwegingen en vereisten te overvleugelen. Dat laatste kan 
gebeuren omdat de gemeente het functioneren van sleutelmomenten in de HRM cyclus na de 
reorganisatie nog niet op orde heeft. Dat geldt onder andere voor de beperkte mate waarin 
functionerings- en beoordelingsgesprekken worden gevoerd. Daardoor zijn de waardering van 
de gemeente voor het werk van medewerkers en de mate waarin die waardering leidraad 
vormt voor besluiten over bevordering, voor verbetering vatbaar.  
 
Die prominente rol van sociale factoren, overwegingen en voorkeuren bij de vier onderzochte 
momenten drukt zich uit op de volgende manieren: 
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x Bij besluiten op deze momenten spelen niet alleen werkgerelateerde vereisten in 
termen van opleidingsniveau, relevante werkervaring, expertise, vaardigheden en 
het realiseren van taken een rol, maar daarnaast ook de persoonlijkheidskenmerken 
waarmee medewerkers hun werk dienen te verrichten. Denk aan creatief zijn of 
authentiek zijn. Het is echter vaak dubieus of die persoonlijkheidskenmerken wel 
nodig zijn om je werk te verrichten. Bovendien, het werven, selecteren en 
beoordelen van mensen op hun persoonlijkheidskenmerken beknot de kansen van 
mensen met vooral een niet-westerse migratie-achtergrond en in mindere mate 
jongere mensen om een baan te krijgen conform hun capaciteiten. 

x Hetzelfde geldt voor het werven, selecteren en beoordelen op de manier waarop 
mensen tot resultaten van hun werk dienen te komen. Rolbeschrijvingen in 
vacatureteksten en voorgeschreven invullingen van functies werken niet alleen een 
onnodig conservatisme in de hand. Ze sluiten ook mensen met vooral een niet-
westerse migratie-achtergrond en in mindere mate jongere mensen onnodig uit.  

x Ambitieus gedrag roept beelden op die kennelijk niet gewaardeerd worden door 
andere collega’s, terwijl ambitie juist een bron kan zijn van meer en betere 
resultaten van het werk. Jongere mensen en mensen met een niet-westerse 
migratie-achtergrond zijn ambitieuzer en dat werkt tegen hen in hun 
loopbaanontwikkeling bij de gemeente.  

x Communicatief optreden kan evenzeer een positieve uitwerking hebben op de 
kwaliteit en de kwantiteit van het werk. Denk aan nuttige suggesties aan 
leidinggevenden over hoe het werk verbeterd kan worden. Communicatief gedrag 
vertaalt zich inderdaad in kansen op een hogere functie. Het probleem is echter dat 
vooral jongere mensen in relatie met hun oudere collega’s er minder in slagen 
dergelijk communicatief gedrag te vertonen. Dat zet hen op achterstand in 
loopbaanontwikkeling. 

x Het beschikken over contacten bij de gemeente vergroot je kansen om 
aangenomen te worden, maar zegt als zodanig weinig over je capaciteit om goed 
werk af te leveren. Vooral mensen met een niet-westerse migratie-achtergrond 
kennen minder mensen bij de gemeente en maken daardoor minder kans om 
aangenomen te worden. 

x Collega’s die in inhuurconstructies werken, ervaren vaker dat ze hetzelfde werk 
doen als collega’s maar daar minder voor betaald krijgen. Dat werkt demotiverend 
en drukt hun kansen op een hogere functie. Vooral jongere mensen hebben daar 
last van. 

x Leeftijd, afkomst en geslacht werken op elkaar in. Er is een groep van jongere en 
vrouwelijke medewerkers met een niet-westerse migratie-achtergrond wier kansen 
worden geperkt omdat ze jong én vrouw zijn én een niet-westerse migratie-
achtergrond hebben. Medewerkers met een niet-westerse migratie-achtergrond zijn 
relatief jonger en er bevinden zich meer vrouwen onder hen.  

x Er bestaat verbeterruimte in de werving van de gemeente als het erom gaat jongere 
mensen en mensen met een migratie-achtergrond te interesseren voor haar 
vacatures. Dat gaat het om het benadrukken van wat de gemeentelijke organisatie 
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te bieden heeft aan arbeidszekerheid, aan doorstroom- en ontwikkelmogelijkheden, 
aan een goede werksfeer en dynamiek in de organisatie, aan mogelijkheden om 
werk en privé te combineren en aan goed werkgeverschap. 
 

Aanbevelingen 
 
De volgende aanbevelingen zijn erop gericht om gelijke kansen te realiseren door meer 
personeelsstroming te realiseren én werkgerelateerde overwegingen en de waardering voor 
het werk een grotere rol te laten spelen.  
 
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.  
 
Aanbeveling 2: voer functionerings- en beoordelingsgesprekken in voor iedereen en laat die 
leidend zijn bij besluiten over toegang tot ontwikkelings- en doorgroeimogelijkheden en 
bevordering.  
 
Aanbeveling 3: selecteer en beoordeel sollicitanten en medewerkers niet op werkwijzes zoals 
rolbeschrijvingen en de manieren waarop je wilt dat mensen hun werk doen.  
 
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.  
 
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. 
 
Aanbeveling 6: structureer werkoverleg en werkgerichte communicatie zodat iedereen de kans 
krijgt om met suggesties en voorstellen te komen en proactief te worden.  
 
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.  
 
Aanbeveling 8: spreek inhuurpartners aan op het geven van gelijke beloning voor hun 
medewerkers als de beloning voor medewerkers van de gemeente die vergelijkbaar werk 
doen. 
 
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.  
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Model 1 
 
Het effect van afkomst op aangenomen bij sollicitaties met intermediaire variabelen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RMSEA   NFI        CFI    TLI    p van Chi2 
Norm Model   Norm       Model     Norm Model    Norm Model    Norm Model 
< 0,1    0,000  Bijna 1  0,955      Bijna 1   1,000   Bijna 1   1,185       > 0,05    0,774 
 
Normen ontleend aan: 
Browne, M. W., and R. Cudeck. 1993. “Alternative ways of assessing model fit.” In Testing Structural Equation 

Models, edited by K. A. Bollen and J. S. Long JS, 136-162, Newbury Park, CA: Sage. 
Curşeu, P. L., R. Stoop and R. Schalk. 2007. “Prejudice towards immigrant workers among Dutch employees: 

integrated threat theory revisited.” European Journal of Social Psychology 37 (1): 125-140. 
Widaman, K. F., and J. S. Thompson. 2003. “On specifying the null model for incremental fit  indices in 

structural equation modeling.” Psychological Methods 8 (1): 16-37. 
 
Regressiewaarden van Model 1: 
Variabele  Variabele Estimates Sign. 
Afkomst  Opleidingsniveau -,383 ,002 
Opleidingsniveau  Mensen bij de gemeente 

kennen 
-,066 ,029 

Afkomst  Mensen bij de gemeente 
kennen 

-,202 ,006 

Afkomst  Socio-ideologische controle -,800 *** 
Afkomst  Aangenomen worden ,000 ,992 
Opleidingsniveau  Aangenomen worden ,039 ,012 
Mensen bij de gemeente 
kennen 

 Aangenomen worden ,056 ,033 

Socio-ideologische controle  Aangenomen worden ,035 ,027 
Combineren werk - privé  Aangenomen worden ,078 *** 

Afkomst 
Aangenomen 

worden 

Opleidings- 
niveau 

Mensen bij 
de gemeente 

kennen 

Socio-
ideologische  

controle 

Combineren 
werk - privé 
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Effect van afkomst op aangenomen worden zonder invoering van intermediaire variabelen: -,057, p = ,142, na 
invoering: ,000, p = ,992. Vanwege kleine N en scheve verdeling van zowel afhankelijke als onafhankelijke 
variabelen, ga in ervan uit dat de beginwaarde van -,057 de reële ongelijkheid in afkomst vertegenwoordigt. 
 
Factoren die het effect van afkomst op aangenomen worden verklaren 
Variabele Effect van afkomst op 

aan worden genomen 
bij wegnemen variabele 

Verschil tov ,000  Procent van 
verklaring1  

Socio-ideologische controle -,027 ,027 47,37 
Opleidingsniveau -,014 ,014 24,56 
Mensen kennen bij gemeente 
Eindhoven 

-,012 ,012 21,05 

Reden om te solliciteren is 
combineren werk - privé 

-,004 ,004   7,02 

Totaal  ,057 100 
1. Dit effect is berekend door het percentage van de waarde van de vorige kolom op het totale effect te 

berekenen. Bijvoorbeeld ,027 / ,057 x 100 = 47,37. 
Bron: sollicitantenenquête. 
 
Dezelfde variabelen verklaren ook de ongelijke kans naar afkomst om te worden uitgenodigd voor een 
sollicitatiegesprek. 
 
Variabelen 
 
Aangenomen worden: 0 = nee, 1 = ja. 
 
Afkomst: 0 = niet-migrant plus westers migrant, 1 = niet-westers migrant plus Indonesisch. 
 
Opleidingsniveau: 4 = academisch; 3 = hoger beroepsonderwijs, 2 = middelbaar beroepsonderwijs, 1 = overig. 
 
Socio-ideologische controle, gemeten met de volgende items in gespiegelde vorm: 

x Ik vind dat het er niet toe doet hoe ik ben: het gaat erom dat je de nodige kennis en vaardigheden hebt 
om je werk goed te kunnen doen; 

x Ik wil dat een sollicitatiecommissie mij beoordeelt op wat ik kan en weet, niet op de kenmerken van mij 
als persoon; 

x Ik wil tijdens een sollicitatiegesprek alleen beoordeeld worden op mijn kennis en vaardigheden en 
nergens anders op. 

Scores op een vijfpunts Likertschaal van helemaal niet mee eens tot helemaal mee eens. 
Cronbach’s Alpha: ,800. 
 
Mensen kennen bij de gemeente Eindhoven: 
16. Op het moment dat ik solliciteerde bij de gemeente Eindhoven, kende ik al mensen die bij deze gemeente 

werkten: 
( ) Nee, code 0 
( ) Ja, code 1 
 
Reden om te solliciteren vormt gevormd door de mogelijkheden om werk en privé te combineren. We hebben 
respondenten gevraagd wat op de eerste, op de tweede en op de derde plaats hun reden was om te solliciteren. De 
belangrijkste reden kreeg een score van 3, de reden op de tweede plaats kreeg een score van 2 en de reden op de 
derde plaats kreeg een score van 1. De scores per reden werden vervolgens opgeteld.  
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Model 2 
 
Het effect van afkomst op aangenomen worden van degenen die op gesprek zijn geweest 
in de sollicitantenenquête met intermediaire variabelen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RMSEA   NFI        CFI    TLI    p van Chi2 
Norm Model   Norm       Model     Norm Model    Norm Model    Norm Model 
< 0,1    0,000  Bijna 1  0,902      Bijna 1   1,000   Bijna1   1,395       > 0,05    0,614 
 
Normen ontleend aan: 
Browne, M. W., and R. Cudeck. 1993. “Alternative ways of assessing model fit.” In Testing Structural Equation 

Models, edited by K. A. Bollen and J. S. Long JS, 136-162, Newbury Park, CA: Sage. 
Curşeu, P. L., R. Stoop and R. Schalk. 2007. “Prejudice towards immigrant workers among Dutch employees: 

integrated threat theory revisited.” European Journal of Social Psychology 37 (1): 125-140. 
Widaman, K. F., and J. S. Thompson. 2003. “On specifying the null model for incremental fit  indices in 

structural equation modeling.” Psychological Methods 8 (1): 16-37. 
 
Regressiewaarden van Model 2: 
Variabele  Variabele Estimates Sign. 
Afkomst  Waargenomen socio-

ideologische controle 
-,966 ,013 

Leeftijd  Waargenomen socio-
ideologische controle 

,013 .267 

Afkomst  Alles hebben kunnen zeggen 
in sollicitatiegesprek 

-,746 ,112 

Waargenomen socio-
ideologische controle 

 Alles hebben kunnen zeggen 
in sollicitatiegesprek 

,238 ,094 

Leeftijd  Opleidingsniveau -,023 ,002 
Afkomst  Aangenomen worden ,010 ,949 
Opleidingsniveau  Aangenomen worden ,129 ,040 

Afkomst 
Aangenomen 

worden 

Opleidings- 
niveau 

Leeftijd 

Waargenomen 
socio-

ideologische 
controle 

Alles hebben 
kunnen 

zeggen in 
soll. gesprek 
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Alles hebben kunnen zeggen 
in sollicitatiegesprek 

 Aangenomen worden ,074 ,146 

Waargenomen socio-
ideologische controle 

 Aangenomen worden ,086 ,136 

Leeftijd  Aangenomen worden -,006 ,212 
 
Effect van afkomst op aangenomen worden na sollicitatiegesprekken zonder invoering van intermediaire 
variabelen: -,181, p = ,246. Na invoeren van de intermediaire variabelen slaat de waarde om in positief: ,010, p = 
,949. Dat betekent dat het model meer dan volledig de ongelijkheid wat betreft afkomst in worden aangenomen 
als je op gesprek bent geweest verklaart. Kanttekening: de aantallen respondenten (N = 98) is erg klein en de 
verdeling binnen de variabelen is scheef. Daardoor ben ik wat soepel in het hanteren van de significantienormen 
voor het model met als gevolg enige terughoudendheid ten aanzien van de validiteit van het model voor de 
effecten van sollicitatieprocessen in het algemeen. 
 
 
Factoren die het effect van afkomst op aangenomen worden na sollicitatiegesprek verklaren 
Variabele Effect van afkomst op 

aan worden genomen 
bij wegnemen variabele 

Verschil tov ,010  Procent van 
verklaring1  

Waargenomen socio-ideologische 
controle 

-,059 ,069 42,86 

Alles hebben kunnen zeggen in 
sollicitatiegesprek 

-,045 ,055 34,16 

Opleidingsniveau -,010 ,020 12,42 
Leeftijd -,007 ,017 10,56 
Totaal  ,161 100 
1.    Dit effect is berekend door het percentage van de waarde van de vorige kolom op het totale effect te 

berekenen. Bijvoorbeeld ,069 / ,161 x 100 = 42,86. 
Bron: sollicitantenenquête. 
 
Variabelen 
 
Aangenomen worden: 0 = nee, 1 = ja. 
 
Afkomst: 0 = niet-migrant plus westers migrant, 1 = niet-westers migrant plus Indonesisch. 
 
Opleidingsniveau: 4 = academisch; 3 = hoger beroepsonderwijs, 2 = middelbaar beroepsonderwijs, 1 = overig. 
 
Waargenomen socio-ideologische controle, gemeten met de volgende item: 

x 55. De leden van de sollicitatiecommissie wilden vooral weten hoe ik ben als persoon (bijvoorbeeld 
assertief, zelfstandig, authentiek, energiek, creatief, proactief, zelfverzekerd, enthousiast…) 

Scores op een vijfpunts Likertschaal van helemaal niet mee eens tot helemaal mee eens. 
 
Alles hebben kunnen zeggen in sollicitatiegesprek, gemeten met de volgende item: 

x 68. Ik heb tijdens het gesprek alles kunnen zeggen wat ik wilde zeggen 
Scores op een vijfpunts Likertschaal van helemaal niet mee eens tot helemaal mee eens.
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Model 3 
 
Het effect van afkomst op aanvangsschaal met intermediaire variabelen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RMSEA   NFI        CFI    TLI    p van Chi2 
Norm Model   Norm       Model     Norm Model    Norm Model    Norm Model 
< 0,1    0,000  Bijna 1  0,990      Bijna 1   1,000   Bijna 1   1,008       > 0,05    0,721 
 
Normen ontleend aan: 
Browne, M. W., and R. Cudeck. 1993. “Alternative ways of assessing model fit.” In Testing Structural Equation 

Models, edited by K. A. Bollen and J. S. Long JS, 136-162, Newbury Park, CA: Sage. 
Curşeu, P. L., R. Stoop and R. Schalk. 2007. “Prejudice towards immigrant workers among Dutch employees: 

integrated threat theory revisited.” European Journal of Social Psychology 37 (1): 125-140. 
Widaman, K. F., and J. S. Thompson. 2003. “On specifying the null model for incremental fit  indices in 

structural equation modeling.” Psychological Methods 8 (1): 16-37. 
 
Regressiewaarden van Model 1: 
Variabele  Variabele Estimates Sign. 
Afkomst  Leeftijd -8,281 *** 
Leeftijd  Geslacht -,009 *** 
Afkomst  Inkomen ouders -,396 *** 
Leeftijd  Inkomen ouders -,009 *** 
Geslacht  Inkomen ouders ,133 ,004 
Leeftijd  Duur dienstverband ,678 *** 
Afkomst  Socio-ideologische controle -,668 *** 
Geslacht  Socio-ideologische controle ,192 ,003 

Afkomst 
Aanvangs- 

schaal 

Leeftijd 

Duur 
dienstverband 

Ambitie  

Socio-ideolo- 
gische 

controle 

Ondergewaar
-deerde 

kennis en 
vaardigheden  

    
   Geslacht 
 

Samen- 
werken  

Inkomen 
ouders 
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Inkomen ouders  Socio-ideologische controle ,104 ,043 
Duur dienstverband  Ondergewaardeerde kennis 

en vaardigheden 
,144 *** 

Leeftijd  Ondergewaardeerde kennis 
en vaardigheden 

-,028 *** 

Afkomst  Ambitie ,458 *** 
Leeftijd  Ambitie -,016 *** 
Afkomst  Samenwerken -,279 ,042 
Socio-ideologische controle  Ambitie -,155 *** 
Socio-ideologische controle  Samenwerken ,166 *** 
Ondergewaardeerde kennis 
en vaardigheden 

 Ambitie -,051 *** 

Afkomst  Aanvangsschaal -,086 ,793 
Duur dienstverband  Aanvangsschaal -,066 *** 
Geslacht  Aanvangsschaal -,697 *** 
Inkomen ouders  Aanvangsschaal ,400 ,001 
Ambitie  Aanvangsschaal -,635 *** 
Samenwerken  Aanvangsschaal ,343 *** 
Socio-ideologische controle  Aanvangsschaal ,343 *** 
Leeftijd  Aanvangsschaal ,052 *** 
Ondergewaardeerde kennis 
en vaardigheden 

 Aanvangsschaal -,682 *** 

 
Effect van afkomst op aanvangsschaal zonder invoering van intermediaire variabelen: -1,470, p = ,000, na 
invoering: -,086, p = ,793. Beide effecten gecontroleerd voor duur dienstverband. Dit model verklaart dus het 
volledige effect van afkomst op aanvangsschaal.  
 
 
Factoren die het effect van afkomst op aanvangsschaal verklaren 
Variabele Effect van afkomst op 

aanvangsschaal na 
wegnemen variabele 

Verschil tov -,086  Procent van 
verklaring1  

Ambitie -,384 ,298 25,91 
Socio-ideologische controle -,288 ,202 17,56 
Leeftijd -,284 ,198 17,22 
Inkomen ouders -,245 .159 13,83 
Ondergewaardeerde kennis en 
vaardigheden 

-,196 ,110   9,56 

Voorkeur voor samenwerken -,178 ,092   8,00 
Geslacht -,177 ,091   7,91 
Totaal  1,150 100 
1.    Dit effect is berekend door het percentage van de waarde van de vorige kolom op het totale effect te 

berekenen. Bijvoorbeeld ,298 / 1,150 x 100 = 25,91. 
Bron: medewerkersenquête. 
 
Variabelen 
 
Afkomst: 0 = niet-migrant, 1 = niet-westers migrant. 
 
Ambitie is gemeten op een vijfpunts Likertschaal van helemaal mee oneens tot helemaal mee eens, met de 
volgende items: 

x Ik doe nu werk onder mijn opleidingsniveau; 
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x Ik kan meer dan mijn huidige werk van mij vraagt; 
x Ik zou graag meer afwisseling willen hebben in de taken die ik doe; 
x Mijn familie wil graag dat ik carrière maak; 
x Ik zou graag meer doorgroeimogelijkheden naar een hogere functie bij de gemeente willen hebben. 

Cronbach’s Alpha: ,716. 
 
Geslacht: 0 = man, 1 = vrouw. 
 
Socio-ideologische controle is gemeten op een vijfpunts Likertschaal van helemaal mee oneens tot helemaal mee 
eens, als spiegelbeeld van de volgende items: 

x Ik vind dat het er niet toe doet hoe ik ben, als ik maar goed werk aflever; 
x Het moet bij de ontwikkeling van je loopbaan gaan om de kwaliteit van je werk, niet om de vraag hoe je 

als persoon bent; 
x Ik wil op mijn werk alleen beoordeeld worden op de resultaten van mijn werk en nergens anders op. 

Cronbach’s Alpha: ,780. 
Hier vat ik dus socio-ideologische controle op als het tegenovergestelde van technocratische controle verwoord 
in deze items. 
 
Inkomen ouders is gemeten met de volgende vraag: 
8 Vergeleken met anderen in de Nederlandse samenleving hebben / hadden mijn ouders een: 
( ) Hoog inkomen, code 3 
( ) Middeninkomen, code 2 
( ) Laag inkomen, code 1 
 
Ondergewaardeerde kennis en vaardigheden, gemeten door schaalgroei, oftewel huidige schaal minus 
aanvangsschaal. 
 
Voorkeur voor samenwerken is gemeten op een vijfpunts Likertschaal van helemaal mee oneens tot helemaal 
mee eens: 

x 51 Ik doe mijn werk het liefst samen met anderen. 
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Model 4 
 
Het effect van afkomst op actuele inschaling met intermediaire variabelen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RMSEA   NFI        CFI    TLI    p van Chi2 
Norm Model   Norm       Model     Norm Model    Norm Model    Norm Model 
< 0,1    0,000  Bijna 1  0,995      Bijna 1   1,000   Bijna 1   1,007       > 0,05    0,615 
 
Normen ontleend aan: 
Browne, M. W., and R. Cudeck. 1993. “Alternative ways of assessing model fit.” In Testing Structural Equation 

Models, edited by K. A. Bollen and J. S. Long JS, 136-162, Newbury Park, CA: Sage. 
Curşeu, P. L., R. Stoop and R. Schalk. 2007. “Prejudice towards immigrant workers among Dutch employees: 

integrated threat theory revisited.” European Journal of Social Psychology 37 (1): 125-140. 
Widaman, K. F., and J. S. Thompson. 2003. “On specifying the null model for incremental fit  indices in 

structural equation modeling.” Psychological Methods 8 (1): 16-37. 
 
Regressiewaarden van Model 1: 
Variabele  Variabele Estimates Sign. 
Afkomst  Taalvaardigheid -,710 *** 
Geslacht  Aanvangsschaal -,459 ,022 
Afkomst  Duur dienstverband -6,259 *** 
Afkomst  Ambitie ,508 *** 
Afkomst  Motivator inhoud -,326 ,023 
Geslacht  Duur dienstverband -2,653 *** 
Afkomst  Socio-ideologische controle -,415 ,002 
Geslacht  Socio-ideologische controle ,234 *** 

Afkomst 
Actuele  

inschaling 

Aanvangs- 
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Afkomst  Actuele schaal ,256 ,225 
Aanvangsschaal  Actuele schaal ,692 *** 
Geslacht  Actuele schaal -,336 *** 
Taalvaardigheid  Actuele schaal ,175 ,023 
Duur dienstverband  Actuele schaal ,085 *** 
Ambitie  Actuele schaal -,335 *** 
Motivator inhoud  Actuele schaal ,141 ,007 
Socio-ideologische controle  Actuele schaal ,160 ,011 
Aanvangsschaal  Duur dienstverband -1,958 *** 
Aanvangsschaal  Taalvaardigheid ,036 *** 
Aanvangsschaal  Ambitie -,059 *** 
Duur dienstverband  Taalvaardigheid ,006 ,016 
Duur dienstverband  Ambitie -,023 *** 
Ambitie  Motivator inhoud -,241 *** 
Motivator inhoud  Aanvangsschaal ,515 *** 
Aanvangsschaal  Socio-ideologische controle ,040 *** 
Taalvaardigheid  Socio-ideologische controle ,157 *** 
Socio-ideologische controle  Ambitie -,086 ,014 
Motivator inhoud  Socio-ideologische controle ,065 ,050 
 
Effect van afkomst op actuele inschaling zonder invoering van intermediaire variabelen: -1,324, p = ,000, na 
invoering: ,256, p = ,225. Dit model verklaart dus meer dan geheel het effect van afkomst op inschaling.  
 
Factoren die het effect van afkomst op actuele inschaling verklaren 
Variabele Effect van afkomst op 

inschaling na wegnemen 
variabele 

Verschil tov ,256  Procent van 
verklaring1  

Duur dienstverband ,068 ,188 24,70 
Aanvangsschaal ,092 ,164 21,55 
Ambitie ,120 ,136 17,87 
Taalvaardigheid ,131 .125 16,43 
Socio-ideologische controle ,203 ,053  6,96 
Motivator inhoud ,208 ,048  6,31 
Geslacht ,209 ,047  6,18 
Totaal  ,761 100 
1.    Dit effect is berekend door het percentage van de waarde van de vorige kolom op het totale effect te 

berekenen. Bijvoorbeeld ,188 / ,761 x 100 = 24,70. 
Bron: medewerkersenquête. 
 
Variabelen 
 
Afkomst: 0 = niet-migrant, 1 = niet-westers migrant. 
 
Ambitie is gemeten op een vijfpunts Likertschaal van helemaal mee oneens tot helemaal mee eens, met de 
volgende items: 

x Ik doe nu werk onder mijn opleidingsniveau; 
x Ik kan meer dan mijn huidige werk van mij vraagt; 
x Ik zou graag meer afwisseling willen hebben in de taken die ik doe; 
x Mijn familie wil graag dat ik carrière maak; 
x Ik zou graag meer doorgroeimogelijkheden naar een hogere functie bij de gemeente willen hebben. 

Cronbach’s Alpha: ,716. 
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Geslacht: 0 = man, 1 = vrouw. 
 
Socio-ideologische controle is gemeten op een vijfpunts Likertschaal van helemaal mee oneens tot helemaal mee 
eens, als spiegelbeeld van de volgende items: 

x Ik vind dat het er niet toe doet hoe ik ben, als ik maar goed werk aflever; 
x Ik zou het onterecht vinden als mijn leidinggevende me zou beoordelen op de vraag of ik goed met 

collega’s kan opschieten: als ik mijn werk maar goed doe; 
x Het moet bij de ontwikkeling van je loopbaan gaan om de kwaliteit van je werk, niet om de vraag hoe je 

als persoon bent. 
Cronbach’s alpha: ,733. 
Hier vat ik dus socio-ideologische controle op als het tegenovergestelde van technocratische controle verwoord 
in deze items. 
 
Taalvaardigheid is gemeten op een vijfpunts Likertschaal van helemaal mee oneens tot helemaal mee eens: 

x 31 Ik heb soms moeite met de Nederlandse taal. 
 
Motivator inhoud is als volgt gemeten. Vragen zijn opgenomen waarop de respondent kan aangeven wat hem of 
haar het meest motiveert in het werk, wat in de tweede en wat in de derde plaats. Een van de opties om aan te 
geven wat de inhoud van het werk zelf. Als belangrijkste motivator kreeg de inhoud van het werk een score van 
3, in de tweede plaats een score van 2 en in de derde plaats een score van 1. Scores werden vervolgens bij elkaar 
opgeteld.  
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Model 5 
 
Het effect van leeftijd op aanvangsschaal met intermediaire variabelen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RMSEA   NFI        CFI    TLI    p van Chi2 
Norm Model   Norm       Model     Norm Model    Norm Model    Norm Model 
< 0,1    0,011  Bijna 1  0,991      Bijna 1   ,999    Bijna 1   ,997       > 0,05    0,342 
 
Normen ontleend aan: 
Browne, M. W., and R. Cudeck. 1993. “Alternative ways of assessing model fit.” In Testing Structural Equation 

Models, edited by K. A. Bollen and J. S. Long JS, 136-162, Newbury Park, CA: Sage. 
Curşeu, P. L., R. Stoop and R. Schalk. 2007. “Prejudice towards immigrant workers among Dutch employees: 

integrated threat theory revisited.” European Journal of Social Psychology 37 (1): 125-140. 
Widaman, K. F., and J. S. Thompson. 2003. “On specifying the null model for incremental fit  indices in 

structural equation modeling.” Psychological Methods 8 (1): 16-37. 
 
Regressiewaarden van Model 1: 
Variabele  Variabele Estimates Sign. 
Leeftijd  Afkomst -,003 *** 
Leeftijd   Geslacht -,009 *** 
Leeftijd  Ondergewaardeerde kennis 

en vaardigheden 
-,028 *** 

Leeftijd  Communicatief optreden ,017 *** 
Leeftijd  Lager salaris krijgen dan 

collega’s voor zelfde werk 
-,013 *** 

Leeftijd  Begonnen bij gemeente of -,011 *** 
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inhuur 
Leeftijd  Ambitie -,016 *** 
Leeftijd  Duur dienstverband ,664 *** 
Geslacht  Begonnen bij gemeente of 

inhuur 
,066 ,041 

Afkomst  Ambitie ,235 ,011 
Leeftijd  Aanvangsschaal ,014 ,139 
Communicatief optreden  Aanvangsschaal ,753 *** 
Geslacht  Aanvangsschaal -,421 ,003 
Begonnen bij gemeente of 
inhuur 

 Aanvangsschaal -,610 *** 

Afkomst  Aanvangsschaal -,473 ,050 
Ondergewaardeerde kennis 
en vaardigheden 

 Aanvangsschaal -,756 *** 

Ambitie  Aanvangsschaal -,677 *** 
Lager salaris krijgen dan 
collega’s voor zelfde werk 

 Aanvangsschaal -,897 *** 

Duur dienstverband  Aanvangsschaal -,063 *** 
Duur dienstverband  Lager salaris krijgen dan 

collega’s voor zelfde werk 
-,010 *** 

Ondergewaardeerde kennis 
en vaardigheden 

 Ambitie -,049 *** 

Communicatief optreden  Lager salaris krijgen dan 
collega’s voor zelfde werk 

-,129 *** 

Duur dienstverband  Ondergewaardeerde kennis 
en vaardigheden 

,143 *** 

Ondergewaardeerde kennis 
en vaardigheden 

 Communicatief optreden ,065 *** 

Lager salaris krijgen dan 
collega’s voor zelfde werk 

 Ambitie ,171 *** 

Ambitie  Begonnen bij gemeente of 
inhuur 

,042 ,049 

Begonnen bij gemeente of 
inhuur 

 Communicatief optreden -,121 ,021 

Begonnen bij gemeente of 
inhuur 

 Duur dienstverband -2,185 ,002 

Duur dienstverband  Communicatief optreden -,017 *** 
 
Effect van leeftijd op aanvangsschaal inschaling gecorrigeerd voor duur dienstverband zonder invoering van 
intermediaire variabelen: ,086, p = ,000, na invoering: ,014, p = ,139. Dit model verklaart dus het effect van 
leeftijd op aanvangsschaal, gecorrigeerd voor duur dienstverband, vrijwel geheel, want het resterende effect is 
verre van significant.  
 
Factoren die het effect van leeftijd op aanvangsschaal verklaren, gecorrigeerd voor duur dienstverband 
Variabele Effect van afkomst op 

aanvangsschaal na 
wegnemen variabele 

Verschil tov ,014  Procent van 
verklaring1  

Ondergewaardeerde kennis en 
vaardigheden 

,043 ,029 40,85 

Ambitie ,026 ,012 16,90 
Communicatief optreden ,024 ,010 14,08 
Lager salaris krijgen dan collega’s ,024 .010 14,08 
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voor hetzelfde werk 
Geslacht ,019 ,005   7,04 
In dienst gemeente of inhuur ,018 ,004   5,64 
Afkomst ,015 ,001   1,41 
Totaal  ,071 100 
1.    Dit effect is berekend door het percentage van de waarde van de vorige kolom op het totale effect te 

berekenen. Bijvoorbeeld ,029 / ,071 x 100 = 40,85. 
Bron: medewerkersenquête. 
 
Variabelen 
 
Ondergewaardeerde kennis en vaardigheden, gemeten door schaalgroei, oftewel huidige schaal minus 
aanvangsschaal. 
 
Lager salaris krijgen dan collega’s voor hetzelfde werk, gemeten door item: 

16 Werk je samen met collega’s in vaste dienst bij de gemeente die hetzelfde werk doen als jij? 
( ) Ja, vergeleken met hen krijg ik een hoger salaris, code 1 
( ) Ja, vergeleken met hen krijg ik hetzelfde salaris, code 2 
( ) Ja, vergeleken met hen krijg ik een lager salaris, code 3 
( ) Nee, ik werk niet samen met collega’s in vaste dienst van de gemeente die hetzelfde werk doen als ik, 
code missing value 

 
Geslacht: man = 1, vrouw = 2 
 
Communicatief optreden, op een vijfpunts Likertschaal van helemaal niet mee eens tot helemaal mee eens 
gemeten door items: 

x Ik geef mijn leidinggevende van de gemeente wel eens tips over hoe we dingen beter kunnen 
aanpakken; 

x Ik stel aan mijn leidinggevende van de gemeente wel eens voor hoe we dingen anders kunnen doen; 
x Ik ben regelmatig proactief op mijn werk; 
x Ik kan best wel assertief zijn op mijn werk. 

Cronbach’s Alpha: ,751. 
 
Ambitie, op een vijfpunts Likertschaal van helemaal niet mee eens tot helemaal mee eens gemeten door items: 

x Ik doe nu werk onder mijn opleidingsniveau; 
x Ik kan meer dan mijn huidige werk van mij vraagt; 
x Ik zou graag meer afwisseling willen hebben in de taken die ik doe; 
x Mijn familie wil graag dat ik carrière maak; 
x Ik zou graag meer doorgroeimogelijkheden naar een hogere functie bij de gemeente willen hebben; 
x Ik zou graag meer doorgroeimogelijkheden naar een vaste baan bij de gemeente willen hebben. 

Cronbach’s Alpha: ,791. 
 

In dienst gemeente of inhuur: gemeente = 1, inhuur = 2. 

 

Afkomst: niet-migrant plus westers migrant = 1,  niet-westers migrant plus Indonesisch = 2.  



71 
 

Model 6 
 
Het effect van leeftijd op actuele inschaling met intermediaire variabelen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RMSEA   NFI        CFI    TLI    p van Chi2 
Norm Model   Norm       Model     Norm Model    Norm Model    Norm Model 
< 0,1    0,009  Bijna 1  0,996      Bijna 1   1,000   Bijna 1   ,999       > 0,05    0,378 
 
Normen ontleend aan: 
Browne, M. W., and R. Cudeck. 1993. “Alternative ways of assessing model fit.” In Testing Structural Equation 

Models, edited by K. A. Bollen and J. S. Long JS, 136-162, Newbury Park, CA: Sage. 
Curşeu, P. L., R. Stoop and R. Schalk. 2007. “Prejudice towards immigrant workers among Dutch employees: 

integrated threat theory revisited.” European Journal of Social Psychology 37 (1): 125-140. 
Widaman, K. F., and J. S. Thompson. 2003. “On specifying the null model for incremental fit  indices in 

structural equation modeling.” Psychological Methods 8 (1): 16-37. 
 
Regressiewaarden van Model 1: 
Variabele  Variabele Estimates Sign. 
Leeftijd  Geslacht -,009 *** 
Leeftijd   Communicatief optreden ,012 *** 
Leeftijd  Lager salaris krijgen dan 

collega’s voor zelfde werk 
-,009 *** 

Leeftijd  Ambitie -.021 *** 
Leeftijd  Duur dienstverband ,693 *** 
Leeftijd  Aanvangsschaal ,070 *** 
Duur dienstverband  Lager salaris krijgen dan -,018 *** 
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collega’s voor zelfde werk 
Geslacht  Aanvangsschaal -,422 ,013 
Duur dienstverband  Aanvangsschaal -,168 *** 
Geslacht  Huidige schaal -,266 ,004 
Lager salaris krijgen dan 
collega’s voor zelfde werk 

 Huidige schaal -,255 ,005 

Leeftijd  Huidige schaal -,025 *** 
Ambitie  Huidige schaal -,406 *** 
Communicatief optreden  Huidige schaal ,510 *** 
Duur dienstverband  Huidige schaal ,090 *** 
Aanvangsschaal  Huidige schaal ,691 *** 
Communicatief optreden  Lager salaris krijgen dan 

collega’s voor zelfde werk 
-,089 ,007 

Aanvangsschaal  Lager salaris krijgen dan 
collega’s voor zelfde werk 

-,049 *** 

Ambitie  Aanvangsschaal -,594 *** 
Lager salaris krijgen dan 
collega’s voor zelfde werk 

 Ambitie ,138 ,011 

Aanvangsschaal  Communicatief optreden ,049 *** 
 
Effect van leeftijd op inschaling gecorrigeerd voor duur dienstverband zonder invoering van intermediaire 
variabelen: ,058, p = ,000, na invoering: -,025, p = ,225. Dit model verklaart dus meer dan geheel het effect van 
leeftijd op inschaling, gecorrigeerd voor duur dienstverband.  
 
Factoren die het effect van leeftijd op huidige inschaling verklaren, gecorrigeerd voor duur dienstverband 
Variabele Effect van afkomst op 

inschaling na wegnemen 
variabele 

Verschil tov -,025  Procent van 
verklaring1  

Aanvangsschaal ,010 ,035 68,63 
Ambitie -,019 ,006 11,77 
Communicatief optreden -,020 ,005   9,80 
Geslacht -,022 .003   5,88 
Lager salaris krijgen dan collega’s 
voor hetzelfde werk 

-,023 ,002   3,92 

Totaal  ,051 100 
1.    Dit effect is berekend door het percentage van de waarde van de vorige kolom op het totale effect te 

berekenen. Bijvoorbeeld ,035 / ,051 x 100 = 68,63 . 
Bron: medewerkersenquête. 
 
Variabelen 
 
Lager salaris krijgen dan collega’s voor hetzelfde werk, gemeten door item: 

16 Werk je samen met collega’s in vaste dienst bij de gemeente die hetzelfde werk doen als jij? 
( ) Ja, vergeleken met hen krijg ik een hoger salaris, code 1 
( ) Ja, vergeleken met hen krijg ik hetzelfde salaris, code 2 
( ) Ja, vergeleken met hen krijg ik een lager salaris, code 3 
( ) Nee, ik werk niet samen met collega’s in vaste dienst van de gemeente die hetzelfde werk doen als ik, 
code missing value 

 
Geslacht: man = 1, vrouw = 2 
 
Communicatief optreden, op een vijfpunts Likertschaal van helemaal niet mee eens tot helemaal mee eens 
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gemeten door items: 
x Ik geef mijn leidinggevende van de gemeente wel eens tips over hoe we dingen beter kunnen 

aanpakken; 
x Ik stel aan mijn leidinggevende van de gemeente wel eens voor hoe we dingen anders kunnen doen; 
x Ik ben regelmatig proactief op mijn werk; 
x Ik kan best wel assertief zijn op mijn werk. 

Cronbach’s Alpha: ,751. 
 
Ambitie, op een vijfpunts Likertschaal van helemaal niet mee eens tot helemaal mee eens gemeten door items: 

x Ik doe nu werk onder mijn opleidingsniveau; 
x Ik kan meer dan mijn huidige werk van mij vraagt; 
x Ik zou graag meer afwisseling willen hebben in de taken die ik doe; 
x Mijn familie wil graag dat ik carrière maak; 
x Ik zou graag meer doorgroeimogelijkheden naar een hogere functie bij de gemeente willen hebben; 
x Ik zou graag meer doorgroeimogelijkheden naar een vaste baan bij de gemeente willen hebben. 

Cronbach’s Alpha: ,791. 


