
       SELECTEREN 
ZONDER

VOOR OORDELEN
De arbeidsmarkt wordt steeds diverser. Het aantal vrouwen neemt toe, 

net als het aantal mensen met een afstand tot die arbeidsmarkt. 
Ouderen moeten langer doorwerken en meer mensen met een 

migratieachtergrond bieden zich aan. Daarnaast worden 
maatschappelijke problemen complexer. Hoe zorg je dat je bij het Rijk 

voldoende gekwalificeerd personeel hebt om de opgaven goed te 
kunnen blijven uitvoeren?

 Jos Widdershoven |  Ingmar Timmer

Voor het Rijk is een divers en inclusief personeels-
bestand belangrijk, want het biedt voordelen.  
Zo herkennen burgers zich beter in de overheid 

als het personeelsbestand divers is. Bovendien tonen 
diverse onderzoeken aan dat teams met meer diversiteit 
of diversity of thought creatiever zijn, beter presteren en 
minder verzuim kennen. Maar het krijgen van meer 
diversity of thought is eenvoudiger gezegd dan gedaan. 
Staatssecretaris Jetta Klijnsma verwoordde het al eens als 
volgt: 'Het is te makkelijk om niets te doen, het gaat 
niet vanzelf, diversiteit is een groot goed, niet alleen voor 
de (Rijks)overheid, maar ook 
voor de samenleving. Iedereen, 
blank of zwart, man of vrouw 
met rechte of kromme benen, 
heeft een bagage, een eigen 
rugzak waar men zijn eigenheid 
steeds uit kan putten.'

Vooroordelen 
Vandaar dat alle ministeries 
het Charter Diversiteit hebben ondertekend en aan de 
slag gaan om de diversiteit en een inclusieve cultuur 
te vergroten. Een belangrijke stap in dat proces is om 
vooroordelen zoveel mogelijk uit te bannen tijdens het 
selectieproces. Betty Feenstra, hoofd Beleidsinformatie 
van het Directoraat-Generaal Overheidsorganisatie bij BZK 
legt uit: ‘Vooroordelen zijn helemaal niet erg, het is iets 
natuurlijks. Ze helpen je bijvoorbeeld om snel te beslissen 
als je in een levensbedreigende situatie terechtkomt. 

Maar bij het werven en selecteren van nieuwe collega’s 
kunnen vooroordelen je in de weg staan.

Anoniem solliciteren
Feenstra voerde bij BZK een pilot uit met anoniem 
solliciteren. ‘Dat was voor mij wel een eyeopener. Ik 
moest het doen met uitsluitend de informatie in de 
brief en het cv. Ik kon kandidaten niet googelen of hun 
LinkedInprofiel bekijken. Ook wist ik niet of ik een man, 
vrouw, oud of jong iemand voor me had. Ik kreeg op een 
andere manier een eerste indruk.’ Volgens Feenstra kreeg 

de selectie daardoor een kwalitatieve en 
objectiverende impuls. Daarnaast werd het 
makkelijker om meer mensen te betrekken 

bij het selectieproces. ‘Als je geen 
privacygevoelige informatie hebt, kun 

je die ook niet per ongeluk lekken.’ 
De vier beste kandidaten kwamen op 
gesprek. ‘Voor dat gesprek kregen we 

wel het echte cv te zien. Toen bleek hoe je je 
kunt vergissen. Een van de kandidaten had ik 

op basis van zijn werkervaring geschat rond de 45 jaar. Hij 
bleek nog geen 30 te zijn. En iemand van wie ik overtuigd 
was dat het een man was, bleek een vrouw te zijn.’

Geen ei van Columbus
Het experiment met anoniem solliciteren is bij de 
afdeling van Feenstra goed bevallen. ‘Hoewel er geen 
wetenschappelijke evidentie is voor de voordelen van 
anoniem solliciteren, vond ik het heel leerzaam. 

‘Ik wist niet of ik 
een man, vrouw, 

oud of jong iemand 
voor me had’
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‘De diversiteit nog een handje helpen’
Wim Rietdijk vond na een procedure met anoniem solliciteren een baan als datacoördinator bij BZK.

‘Ik wist zelf absoluut niet dat de selectieprocedure anoniem 
verliep. Aan het eind van mijn tweede gesprek kwam ik daar 
– min of meer bij toeval – achter. Wat mij betreft is dat geen 
probleem, ik juich het zelfs toe. Probleem is wel dat je voor 
deze vacature geen heel diverse populatie tot je beschikking 
hebt. De mensen die voor deze functie in aanmerking komen 
zijn doorgaans witte mannen van middelbare leeftijd, zoals 
ik. Dat ik de baan kreeg, droeg daardoor niet bij aan meer 
diversiteit, maar de procedure met anoniem solliciteren 
leverde gewoon de meest geschikte kandidaat op.
Ik denk dat de diversiteit bij het Rijk veel beter kan en moet. 
Er werken (te) weinig mensen met een migratieachtergrond, 
waardoor zij zich misschien niet vertegenwoordigd voelen 
door de overheid. Je houdt in feite de witte besluitvorming in 
stand en dat patroon kun je moeilijk doorbreken. 

Je moet dat mijns inziens wat meer afdwingen. Bijvoorbeeld 
door er nadrukkelijker aandacht aan te besteden in de 
vacatureteksten. Voorheen werkte ik op de Erasmus 
Universiteit en uit eigen ervaring weet ik dat divers 
geformeerde teams betere besluiten nemen. Onderzoek 
laat zien dat sinds de Amerikaanse overheid expliciet 
bij vacatures vermeldt dat ze een equal opportunity 
employer zijn, de diversiteit groeit. Zoiets kunnen we 
in Nederland natuurlijk ook proberen. Overigens zie ik 
dat bij het Rijkstraineeprogramma al meer mensen met 
een migratieachtergrond deelnemen. Dat is positief. 
Zij groeien op een bepaald moment hopelijk door tot 
managementfuncties en dan wordt de diversiteit vanzelf 
geborgd. Maar voordat het zover is, moeten we een  
handje helpen.’
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Niet eerder heb ik bij een selectieprocedure zo 
nadrukkelijk het gevoel gehad dat we de beste 
kandidaten hebben gekozen puur op basis van 
opleiding en werkervaring.’ Anoniem solliciteren 
is geen ei van Columbus. Het kan de bias niet 
helemaal wegnemen (vooral in de gespreksronde 
is het risico op bias nog aanwezig) en het is erg 
arbeidsintensief. Het anonimiseren, het wegwerken 
van de persoonsinformatie kost zomaar een half uur 
per kandidaat. ‘Daarnaast is het onhandig voor de 
vacaturehouder. Als afgewezen kandidaten opbellen 
waarom ze zijn afgewezen, kun je dat niet meteen 
uitleggen. Je weet eenvoudigweg niet welke brief bij die 
persoon hoort.’ Feenstra denkt dat je dit al voorafgaand 
aan de procedure moet ondervangen door kandidaten 
met vragen te laten bellen met iemand buiten de 
selectieprocedure. ‘Hiermee ontneem je initiatiefrijke 
kandidaten wel de mogelijkheid om zichzelf extra op 
de kaart te zetten bij de sollicitatiecommissie, maar dat 
moet je dan voor lief nemen.’ Een ander probleem bij 
anoniem solliciteren is dat je soms voor de balans in je 
team niet kunt selecteren op bijvoorbeeld een oudere 
vrouw of juist een jongere man. Ondanks deze nadelen 
heeft het ministerie van BZK het voornemen om anoniem 
solliciteren in haar organisatie breder in te voeren. 
Een rijksbrede pilot is echter van de baan (zie kader).

Culturele diversiteit
Ook bij andere ministeries zijn er ervaringen. Zo richt het 
ministerie van IenM zich binnen het Charter Diversiteit 

op culturele diversiteit en inclusie. ‘Ruim een jaar 
geleden hebben alle HR-adviseurs een training Culturele 
Diversiteit gevolgd’, vertelt Anjenie Madho, projectleider 
bij IenM. ‘Hoe erken en herken je competenties die 
andere waarden met zich meebrengen? Hoe leer je met 
een andere bril te kijken? De training had uiteindelijk een 
veel bredere scope dan alleen culturele diversiteit. Het 
gaat erom dat een leidinggevende zijn eigen perspectief 
en het perspectief van de ander leert kennen, om daar 
vervolgens zonder oordeel de dialoog over aan te gaan. 
Op die manier kun je andere werkwijzen herkennen 
en erkennen, waardoor vernieuwende resultaten 
tot stand komen. Dit raakt uiteindelijk het volledige 
inclusiespectrum, zoals geslacht, leeftijd, fysieke 
mogelijk heden, seksuele geaardheid en geloof, maar ook 
talenten en vaardigheden.’

Pilot statushouders
IenM leerde veel van een pilot met hoogopgeleide 
statushouders op een werkervaringsplaats. ‘Als 
ministerie zijn we er voor alle burgers en daar horen 
ook vluchtelingen bij die inmiddels een verblijfsstatus 
hebben. Iedereen verdient een gelijke kans op een 
baan, maar vaak ontbreekt het deze doelgroep aan 
werkervaring binnen een Nederlandse organisatie. 
Op deze manier willen wij bijdragen aan het creëren 
van kansen. De deelnemers hebben zowel in het 
land van herkomst als in Nederland een studie op 
academisch niveau afgerond. Dat getuigt van een sterk 
doorzettingsvermogen en de wil om bij te dragen aan 
onze samenleving. De werkervaringsplaatsen vergroten 
hun kansen op de arbeidsmarkt. Aan de ander kant 
leverde het ons ook veel op. De mentoren – die aan de 
statushouders gekoppeld waren – leerden breder te 
denken, buiten hun gangbare scope. Een collega van een 
van de deelnemers verwoordde het als volgt: “Jij hebt mijn 
blik op de wereld verrijkt.” Dat zegt volgens mij genoeg.’

Intrinsiek gemotiveerd 
Belangrijk bij de begeleiding van de statushouders is dat 
de leidinggevende hier volledig achter staat en intrinsiek 
gemotiveerd is. Het vergt namelijk meer begeleiding 
dan bijvoorbeeld een rijkstrainee. ‘Aan de andere kant 
moesten we ook de verwachtingen bij de statushouders 
temperen. Zij konden na de pilot niet instromen bij 
IenM. Uiteindelijk kwam het wel zover dat zij mochten 
solliciteren bij het Rijk. Binnen een maand na de 
werkervaringsperiode hebben zij zelfstandig een baan 
gevonden. Twee mensen werken inmiddels bij het Rijk en 
één persoon is overgestapt naar een bedrijf. Dat is toch 
wel een groot succes. Door deze resultaten biedt IenM nu 
structureel werkervaringsplaatsen voor hoogopgeleide 
statushouders aan.’

   Betty Feenstra, betty.feenstra@minbzk.nl.  
Anjenie Madho, anjenie.madho@minienm.nl.   
Tips en onderzoeken om te selecteren zonder vooroordelen vind 
je op het Rijksportaal: http://bit.ly/BBR02-Kerntaken   
Het A+O Fonds Rijk heeft een e-zine over diversiteit en anoniem 
solliciteren gemaakt: http://bit.ly/BBR02-Ezine  

Geen grootschalige pilot 
anoniem solliciteren bij het Rijk

Tweede Kamerlid Achmed Marcouch pleitte voor 
een grootschalige proef met anoniem solliciteren 
bij de Rijksoverheid. Volgens Marcouch 
blijkt uit onderzoek dat bij veel werving- en 
selectieprocedures vooroordelen nog een grote 
rol spelen. Zijn motie werd niet aangenomen door 
de Tweede Kamer. Hoewel het kabinet het belang 
van een inclusievere en diversere werkomgeving 
bij het Rijk onderschrijft, wil het niet op de stoel 
van de werkgever gaan zitten. Verantwoordelijk 
minister Blok wees er bovendien op dat alle 
ministeries het Charter Diversiteit hebben 
ondertekend en daarmee nieuwe initiatieven 
ontplooien om te komen tot een inclusievere en 
diversere werkomgeving. Anoniem solliciteren 
is maar een van de methodes en het garandeert 
niet dat er geen bias optreedt. Blok wijst er dan 
ook op dat uit pilots met anoniem solliciteren 
geen causaal effect is gebleken op diversiteit 
en inclusiviteit. Desondanks kiezen sommige 
organisaties ervoor, terwijl andere organisaties 
weer andere interventies of methodes hanteren.  

   Kamerbrief: http://bit.ly/BBR02-Kamerbrief
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