
Handreiking praktisch 
diversiteitsbeleid gemeenten

Laten we talent benutten. 
Niet de leeftijd, a�omst of het uiterlijk telt, maar de toekomst!

versie 1.0
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U bent geïnteresseerd in diversiteitsbeleid en wilt graag weten hoe u dat binnen uw gemeente zou 
kunnen aanpakken? Of u vindt diversiteitsbeleid belangrijk en heeft al beleid geformuleerd, maar het 
komt nog niet echt van de grond? Of u vraagt zich af wat de toegevoegde waarde is van diversiteitsbeleid? 
Deze handreiking is geschreven voor alle gemeenten die ‘iets’ met diversiteitsbeleid hebben en het vooral 
ook gewoon willen gaan doen. De handreiking is ook bedoeld als ondersteuning voor alle medewerkers 
die betrokken zijn bij de opzet, uitwerking en uitvoering van diversiteitsbeleid. De input voor de 
handreiking is geleverd door de gemeenten Amersfoort, Amsterdam, Breda, Den Haag, het 
samenwerkingsverband Drechtsteden, Gouda, Eindhoven, Heemskerk, Leeuwarden, Rotterdam, Utrecht 
en Veenendaal. Het A&O fonds Gemeenten en de VGS (Vereniging van Gemeentesecretarissen) hebben 
actief meegedacht. De VNG en Div Management waren gezamenlijk penvoerder. Wij laten in deze 
handreiking zien hoe u diversiteitsbeleid kunt invoeren. Daarbij worden handvatten aangereikt die zich 
in de praktijk hebben ‘bewezen’.

1. Inleiding

stappenplan

meten / evalueren

activiteiten vaststellen

programma inrichten

doelen stellen

meerwaarde bepalen

Stap 5: Meet en evalueer
Blijf meten en evalueren.
• Kwantitatief: in gesprekscyclus beoordeling, 
 personeelsplannen etc
• Kwalitatief:    
  - evalueer regelmatig met alle betrokkenen 
  - medewerkerstevredenheid

Stap 4: Plan acties en voer ze uit
Benoem activiteiten op minimaal de volgende 
aandachtsgebieden 
• Leiderschap & cultuur
• In-door en uitstroom  
• Overige personeelsinstrumenten

Stap 3: Ontwikkel een programma
• Zoek sponsor in het bestuur, de leiding
• Richt diverse trekkersgroep in van betrokken managers 
 en medewerkers 
• Maak afspraken over sturing, (tussen)resultaten, 
 verantwoordelijkheden en rollen

Stap 2: Bepaal de doelen van uw diversiteitsprogramma 
Denk daarbij aan
• Groei personeel
• Herkenbaarheid voor klanten of gebruikers  (imago)
• Betere afstemming diensten op vraag van burgers 
• Minder ziekteverzuim en verloop

Stap 1: Bepaal de voordelen van diversiteit
• Breng trends in omgeving / markt in kaart
• Breng samenstelling toekomstige klantengroepen en 
 beroepsbevolking in kaart
• Breng de samenstelling van uw personeel in kaart
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2. Wat is diversiteitsbeleid?
Diversiteitsbeleid is beleid dat gericht is op het optimaal en duurzaam benutten van de talenten van alle 
medewerkers, rekening houdend met hun onderlinge verschillen en overeenkomsten. Diversiteitsbeleid 
richt zich in de praktijk vooral op het vinden en binden van personeel uit specifieke doelgroepen: 
jongeren, Wajongeren, vrouwen, arbeidsgehandicapten en allochtonen. A�ankelijk van de samenstelling 
van de bevolking, de personeelssamenstelling en de specifieke situatie van de eigen gemeente richt het 
beleid zich op een of meer groepen.

voorbeeld Het diversiteitsbeleid van de gemeente Utrecht richt zich onder andere op 
Wajongeren. Voor de gemeentediensten is het vrij gemakkelijk om een Wajongere in 
dienst te nemen. Omdat Wajongeren vaak onder specifieke (subsidie)regelingen 
aangenomen kunnen worden, is er binnen de gemeente één persoon die de 
subsidieaanvragen coördineert en twee vaste contactpersonen bij UWV die de 
match doen voor de gemeente Utrecht. Bij de MT's van de diensten houdt de 
gemeente presentaties met Wajongeren om leidinggevenden kennis te laten maken 
met het in dienst nemen van Wajongeren.

2.1 Inclusief leiderschap 
De laatste jaren richt diversiteitsbeleid zich primair op het creëren van een inclusieve cultuur (zie bijlage 
1), waarin alle medewerkers met hun uiteenlopende kenmerken en competenties zich binnen de 
gemeente gerespecteerd en gewaardeerd voelen. Dit blijkt de bepalende factor te zijn, zowel voor het 
aantrekken als het behoud van divers talent en voor een positieve werkbeleving door alle medewerkers. 
Het bestaan van een inclusieve cultuur is daarmee ook bepalend voor het functioneren van de gemeente 
als geheel. Om zo een cultuur te ontwikkelen is inclusief leiderschap (zie bijlage 1) een manier van 
leidinggeven, waarbij de kwaliteiten van verschillende medewerkers worden gezien, gewaardeerd en 
benut, een belangrijke voorwaarde. De competenties en persoonlijke kwaliteiten die we hiertoe rekenen, 
zijn relevant voor het leiden van organisaties in een snel veranderende omgeving. Daarbij gaat het om 
kwaliteiten als inspireren, goed luisteren, onzekerheid toelaten, verbinden van kennis en mensen en 
kunnen omgaan met complexe vraagstukken en verschillen. 

2.1.2 Programma aanpak
Diversiteit raakt zowel aan de identiteit van een individu als aan de identiteit van een organisatie. Het 
hebben van een succesvolle diverse organisatie reikt verder dan alleen het invoeren van 
diversiteitsbeleid. Als het divers talent niet wordt ingezet of als medewerkers zich onvoldoende 
gewaardeerd voelen, behaalt de organisatie de gewenste voordelen van diversiteit niet. Zo blijkt uit 
onderzoek  van het ministerie van Binnenlandse Zaken dat in de afgelopen drie jaar bij de rijksoverheid 
bijna net zoveel allochtone medewerkers zijn uitgestroomd als dat er zijn ingestroomd. Inclusief 
leiderschap en cultuur blijken een cruciale rol te spelen bij behoud van divers talent. Daarom is deze 
handreiking gericht op het invoeren van een diversiteits‘programma’. 
Een programma kan variëren in omvang of intensiteit, al naar gelang de behoefte van de betre�ende 
gemeente. Een programma-aanpak betekent niet dat er veel activiteiten moeten plaatsvinden. Wel gaat 
het bij een programma altijd over een procesaanpak waarin vooraf goed nagedacht wordt over de 
gewenste resultaten, de samenhang van activiteiten en de gevraagde investering aan tijd en inzet van 
betrokkenen. 

http://www.div-management.nl/assets/hpd/Uitstroom_allochtonen_rijksoverheid.pdf
http://www.vng.nl/bestewerkgever
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2.2  Diversiteitsbeleid ‘invoeren’: hoe doet u dat?
Veel gemeenten zijn op een of andere manier al bezig met diversiteitsbeleid. Voor hen is de vraag meer: 
hoe maak je resultaten zichtbaar? Andere gemeenten hebben juist moeite hun resultaten te realiseren. In 
elk geval is het belangrijk stil te staan bij de cultuur van uw gemeente. Is uw gemeente bereid een 
programma op te stellen dat gericht is op het ontwikkelen van een inclusieve cultuur? Welke 
belemmerende factoren zult u dan te lijf moeten gaan en wie moeten er minimaal betrokken zijn bij dit 
programma? Zijn de leden van het bestuur en management bereid hun positie te gebruiken om het 
belang van diversiteit over te brengen op hun medewerkers? De top van de organisatie is zeer belangrijk 
voor het bereiken van concrete resultaten. Door hun betrokkenheid te tonen en openlijk het 
diversiteitsbeleid te (onder)steunen brengen leidinggevenden het gewenste proces op gang. 
Succesvol invoeren van diversiteitsbeleid hangt af -zo blijkt uit de praktijk- van een stapsgewijze aanpak 
op de lange termijn en een management dat zich realiseert dat economische en sociale voordelen zijn te 
behalen als organisatie door gericht te sturen op meer diversiteit.  
Heeft deze handreiking daar een pasklare gebruiksaanwijzing voor? Nee, want sturen op diversiteit blijft 
mensenwerk en elke organisatie is anders. Maar we geven u wel een aantal praktische suggesties en 
aanbevelingen hoe u ermee aan het werk kunt gaan.

 2.1.3 Meerjaren programma
Omdat het ‘creëren’ van een divers samengesteld personeelsbestand en het goed managen ervan een 
proces is dat zich ontwikkelt over een langere periode spreken wij in deze handreiking van een 
meerjarenprogramma. 
Met programma wordt bedoeld een samenhangend geheel van activiteiten dat er op is gericht om 
diversiteitsbeleid te formuleren, uit te voeren en te borgen. 
Bij voorkeur wordt het diversiteitsprogramma aangejaagd door een divers samengesteld team van 
medewerkers, met zowel een topdown als een bottom-up aanpak. 

Het goed neerzetten van diversiteitsbeleid vraagt tijd. Een snelle wervingsactie om een diverse 
organisatie te worden is niet voldoende. Sterker nog, dit werkt meestal juist averechts. Goed leren omgaan 
met diversiteit vraagt in de meeste organisaties aanpassing van instrumenten en praktijken. Maar ook het 
creëren (en hebben) van een inclusieve cultuur en het vormen van een organisatie die ‘diversiteit kan 
dragen’ vraagt meer tijd, in ieder geval meerdere jaren. Het is een continu proces dat niet binnen een korte 
periode afgerond is of ooit af zal zijn. Het is belangrijk dat u hier bij de inrichting van uw programma 
rekening mee houdt.

De voorwaarden voor een succesvol programma zijn verwerkt in de handreiking:
•  Een of meer sponsors bij bestuur/leiding;
•  Een diverse en gedreven trekkersgroep (ook lijnmanagers);
•  Een samenhangende set activiteiten
•  Schakelen tussen doen en reflecteren op de uitkomsten en samenwerking. 
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2.3  Hoe gebruik ik de handreiking?
Deze handreiking bevat instrumenten om de meerwaarde van diversiteit voor uw gemeente vast te stellen 
en een stappenplan om een diversiteitsprogramma in te richten en uit te voeren. Tevens bevat de 
handreiking een aantal concrete voorbeelden van hoe gemeenten diversiteitsbeleid in de praktijk 
brengen. In de handreiking worden verschillende relevante links aangehaald die u doorleiden naar 
nieuwe en bestaande instrumenten op het gebied van diversiteit. 
Deze instrumenten kunnen u ondersteunen in het uitvoeren van uw programma. Soms zijn dit 
instrumenten in de vorm van tips en soms gaat het om hulpmiddelen zoals een quickscan. A�ankelijk 
van uw situatie kiest u zelf welk instrument voor u op een bepaald moment nodig of relevant is. 
Tot slot is in bijlage 1 achtergrondinformatie opgenomen die u kan helpen bij het formuleren van een visie 
op diversiteitsbeleid. Deze informatie kan u ook helpen bij het bepalen van de voordelen van meer 
diversiteit voor de organisatie.

Wij wensen u een succesvolle aanpak toe, waar u werk maakt van diversiteit
Laten we talent benutten. Wat telt is de toekomst, niet de leeftijd, a�omst of het uiterlijk!
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3. Het stappenplan
3.1 Voorbereidende stap: (weer) feeling krijgen
U bent als hoofd P&O of  personeelsadviseur geïnteresseerd geraakt in diversiteitsbeleid. Wellicht omdat 
u heeft gezien dat het personeelsbestand geen afspiegeling is van de lokale bevolking, of omdat u heeft 
gesignaleerd dat er nog te weinig vrouwen doorstromen naar hogere functies. In ieder geval heeft 
diversiteitsbeleid uw aandacht, wilt u zich erin verdiepen en kijken hoe u meer diversiteit kunt stimuleren. 

In deze stap brengt u in kaart wat er in het verleden is gedaan, of wat er wordt gedaan op het gebied van 
diversiteit binnen uw gemeente en welke resultaten zijn bereikt. U doet ook een eerste verkenning van de 
mogelijke opbrengsten van diversiteitsbeleid voor uw gemeente.
Met wie u de resultaten van de verkenningen gaat bespreken hangt af van de interne organisatie en de 
wijze waarop het personeelsbeleid daarin is verankerd. Dat verschilt per gemeente. Dit kan bijvoorbeeld 
met het managementteam zijn of met een groep beslissers en betrokken ambtenaren, zoals 
diversiteitsmanagers en HR functionarissen.
Als u nog geen beleid heeft geformuleerd, kunt u de quickscan gebruiken om een eerste idee te krijgen 
wat diversiteit kan betekenen voor uw gemeente. De uitkomst hiervan geeft een indicatie op welke 
terreinen voordelen te behalen zijn en op welke terreinen beleid ontwikkeld moet worden. Met de scan 
brengt u ook randvoorwaarden in kaart voor een succesvol diversiteitsbeleid, zoals:

Kies voor een actief programma, want voor een succesvolle aanpak zijn lijvige beleidsnota’s die mogelijk 
in een la verdwijnen dodelijk! 
Net als bijvoorbeeld de beleidsthema’s veiligheid en duurzaamheid is ook diversiteitsbeleid een 
onderwerp dat in samenhang met andere beleidsprioriteiten moet worden bezien. 
Tip: Bij het tot stand komen van deze handreiking hebben de deelnemende gemeenten ervoor gepleit een 
aanbeveling op te nemen om diversiteitsbeleid in het collegeprogramma op te nemen, bijvoorbeeld in een 
nota over Goed Werkgeverschap die ook wordt vastgesteld door het gemeentebestuur. 

Hoewel beiden een gelijke behandeling van medewerkers/burgers als doel hebben, valt diversiteitsbeleid 
niet samen met het non-discriminatiebeleid. Zie voor het laatste het rapport Iedereen is gelijk.

•  het leiderschapsmodel dat binnen uw gemeente wordt gehanteerd, 
•  de wil om een meerjarenprogramma in te richten en uit te voeren en 
•  de bereidheid te sturen op de vastgestelde doelen.

voorbeeld

voorbeeld

De gemeente Veenendaal heeft het diversiteitsbeleid beschreven en geformuleerd in 
een gedegen nota. Deze nota is geagendeerd in de raad en daar recentelijk 
gepresenteerd. 

In de gemeente Heemskerk is, voordat er een uitvoeringsprogramma diversiteit 
2008-2010 werd vastgesteld,  erover gesproken in de raadscommissie om de 
bewustwording rond diversiteit te vergroten. Hieruit vloeide de opdracht voort om 
een nota diversiteit te schrijven onder andere op het gebied van intercultureel 
personeelsbeleid. De nota was de aanzet voor het uiteindelijk uitvoeringsprogramma 
diversiteit. Resultaat is dat er een collegebesluit ligt dat gedragen wordt door het 
voltallig bestuur en management (de gemeentesecretaris en de afdelingshoofden). 

http://www.div-management.nl/assets/hpd/Quickscan_diversiteit.pdf
http://www.div-management.nl/assets/hpd/factsheet_cijferspersoneel_november09.pdf
http://www.div-management.nl/assets/hpd/U200901980-bijlage4_VNG_iedereengelijk.pdf
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3.2 Stap 1: Bepaal de voordelen van diversiteit voor uw gemeente
In deze stap bepaalt u de bijdrage die een meer divers samengesteld personeelsbestand kan leveren aan 
het functioneren van de gemeente en het realiseren van haar doelstellingen. Welke doelstellingen zullen 
door een diverse personeelsamenstelling en uitstraling beter of eerder bereikt worden? Denk daarbij aan 
het verbeteren van de communicatie met verschillende groepen burgers, het adequater kunnen inspelen 
op ontwikkelingen (zoals verandering in demografische ontwikkelingen), verbetering van 
maatschappelijke verhoudingen en het realiseren van creatievere en flexibelere teams.

•  Groei in personeel;
•  Herkenbaarheid gemeente in alle geledingen van de bevolking;
•  Levendiger organisatie;
•  Betere kwaliteit van de dienstverlening aan burgers;
•  Betere afstemming diensten op de vraag;
•  Minder ziekteverzuim;
•  Minder verloop en meer opleidingsrendement;
•  Maatschappelijke verantwoordelijkheid en positiever imago;
•  Het tegengaan van buurtoverlast en spanningen tussen burgers;

Uit onderzoek van TNO in 20091 blijkt dat diversiteit een meerwaarde en/of groei oplevert op de 
hieronder genoemde onderdelen.

3.2.1 Voordelen

•  Morele en praktische reden: een gemeente die dicht bij de bevolking wil staan 
  dient daarvan in het eigen personeelsbestand een afspiegeling te zijn.
•  Inhoudelijke reden: een breed samengesteld personeelsbestand is creatiever en 
  productiever.
•  Bedrijfseconomische reden: gelet op de huidige demografische ontwikkelingen, 
  (toekomstige) krapte op de arbeidsmarkt, toename van ouderen en allochtonen, 
  is het gewenst daarop in te spelen.

voorbeeld Voor de gemeente Eindhoven is er een aantal redenen dat pleit voor een extra 
inspanning om het aandeel allochtone werknemers te verhogen:

Aan de hand van de bovengenoemde punten kunt u bepalen wat de bijdrage is die diversiteit kan leveren 
aan de kwaliteit van uw organisatie.

Aan het eind van deze verkennende stap heeft u een antwoord op de vragen: wat hebben wij tot nu toe als 
gemeente aan beleid geformuleerd en uitgevoerd ten aanzien van diversiteit? Wat heeft dit concreet ons 
opgeleverd of zou het ons kunnen opleveren? Welke winst kunnen we behalen met een actief (bijgesteld) 
diversiteitsbeleid? Als u besluit een diversiteitsprogramma in te richten en uit te voeren dan volgen 
hierna de vijf belangrijkste stappen om te komen tot een praktisch diversiteitsbeleid. 

1 TNO (2009), De meerwaarde van etnische diversiteit: goed voor de business

http://www.div-management.nl/assets/hpd/TNO_rapport.pdf
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Ga na welke ontwikkelingen (zie bijlage 1) nu of binnen afzienbare termijn binnen uw gemeente een rol 
(gaan) spelen.  Aan de hand hiervan kunt u de voordelen van diversiteit bepalen. 
Tevens kunnen de ontwikkelingen van invloed zijn op de bepaling van uw diversiteitsdoelen (zie 
hoofdstuk 3.3). Het heeft geen zin om sterk op instroom van bijvoorbeeld etnisch diverse doelgroepen te 
sturen als er taakstellingen zijn die de instroom beperken. Desondanks kan men ook bij een gereduceerde 
instroom blijven letten op de diversiteitsdoelen. Men kan dan -of ook- sturen op behoud van divers talent 
door het zoveel mogelijk beperken van uitstroom.

3.2.2. Omgeving/trends

Om te bepalen welke bijdrage diversiteitsbeleid kan leveren aan de realisering van uw gemeentelijke 
doelstellingen moet u enerzijds inzicht hebben in de samenstelling van uw personeelsbestand en 
anderzijds in die van de lokale/regionale bevolking. U kunt zich daarbij de volgende vragen stellen: hoe 
ziet uw gemeente er nu uit en wat/wie heeft u in de toekomst nodig om de dienstverlening aan de burgers 
optimaal te kunnen uitvoeren?  

Maak een prognose van de toekomstige samenstelling van het gemeentepersoneel in relatie tot de 
ontwikkeling van de beroepsbevolking binnen uw regio. Vragen hierbij zijn: Is het personeelsbestand een 
afspiegeling van de (lokale) beroepsbevolking? Hoe zou het personeelsbestand er idealiter uit moeten 
zien? Zijn er bepaalde (doel)groepen die momenteel ondervertegenwoordigd zijn in de organisatie? 

3.2.3 Samenstelling personeel en bevolking

Handige instrumenten hierbij zijn:
•  Via www.diversiteitsindex.nl kunt u de personeelssamenstelling van uw eigen gemeente in kaart 
  brengen en die afspiegelen aan de personeelssamenstelling van andere gemeenten. Tevens kunt u  
  uw personeelssamenstelling ook vergelijken met de regionale of landelijke arbeidsmarkt
•  Quickscan
•  Randvoorwaarden en investeringen

Aan het eind van deze stap heeft u helder geformuleerd:
•  welke (toekomstige) ontwikkelingen trends op uw organisatie a�omen
•  wat de voordelen zijn van het diversiteitsbeleid voor uw organisatie.
•  hoe het personeelsbestand zich verhoudt met de (lokale) beroepsbevolking/arbeidsmarkt

http://www.diversiteitsindex.nl
http://www.div-management.nl/assets/hpd/Quickscan_diversiteit.pdf
http://www.div-management.nl/assets/hpd/Randvoorwaarden.doc
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3.3 Stap 2: Bepaal de diversiteitsdoelen van uw gemeente
In deze stap treft u de voorbereidingen voor het inrichten van een meerjarenprogramma. Daarvoor moet 
allereerst de leiding/het bestuur van de gemeente de concrete aanpak van het diversiteitsbeleid 
vaststellen. Vervolgens worden, in het MT, de volgende zaken besproken. 

•  Zien we als gemeente voldoende en/of dezelfde voordelen om een meerjarendiversiteitsprogramma 
  te starten/te reactiveren?
•  Zijn we als gemeente bereid ons in te zetten en te investeren in zo’n programma?
•  Beschikken zowel medewerkers als leidinggevenden over voldoende competenties om verschillen te 
  managen? 
•  Welke strategische speerpunten of actuele thema’s spelen op dit moment in onze gemeente? 
  Kunnen we hierbij/op aansluiten met het diversiteitsprogramma?
•  Welke doelen willen we stellen en op welke doelgroepen richten we het beleid? 

Kies bijvoorbeeld niet alleen voor sekse, maar voor etniciteit én sekse, of leeftijd én etniciteit. Hierdoor zal 
eventuele interne weerstand aanzienlijk afnemen en creëert u meer draagvlak. De kunst is om focus aan 
te brengen. Niet elke groep heeft ondersteuning nodig! Gebruik de uitkomst van de analyse om uw 
doelen te bepalen.

Gebruik bij het bepalen van de doelen van het diversiteitsprogramma de 
volgende hulpvragen:

•  Wat is de gewenste personeelssamenstelling van onze gemeente over vier jaar, in relatie tot de 
  samenstelling van de bevolking? Daarbij stelt u zowel kwantitatieve en kwalitatieve  
  doelstellingen. Een voorbeeld van een kwantitatieve doelstelling is het percentage vrouwen of 
  allochtonen in de strategische top. Een kwalitatieve doelstelling kan zijn het ontwikkelen van 
  inclusief leiderschap of een inclusieve cultuur.
•  Welke problemen voorziet u in het werven, behouden, doorstromen en motiveren van goede 
  medewerkers?
•  Wat is nodig om uw doelen toch te kunnen behalen? Welke alternatieven zijn 
  denkbaar?
•  Zijn onze doelen wel ambitieus genoeg?

Maak een tijdpad en stel vast welke doelen u wilt bereiken per periode (bijvoorbeeld aan het einde 
van ieder jaar). 

voorbeeld Van de raad hebben B&W van de gemeente Rotterdam in 2006 opdracht gekregen om 
diversiteitsbeleid te formuleren. Door middel van een nulmeting en het invullen van 
de diversiteitsindex heeft de gemeente streefcijfers geformuleerd voor het beleid. 
Speerpunten in het diversiteitsbeleid van de gemeente Rotterdam zijn allochtonen, 
ouderen, vrouwen. De streefcijfers richten zich op de stand van zaken in 2011. In 2011 
moeten de kwantitatieve doelen gerealiseerd zijn.

Aan het eind van deze stap heeft u de doelen voor diversiteitsbeleid vastgesteld en gekeken welke 
randvoorwaarden -zoals tijd, middelen, eigenaarschap- noodzakelijk zijn. Indien u momenteel niet aan de 
gestelde randvoorwaarden voldoet, treft u maatregelen om deze alsnog te ontwikkelen of u stelt de doelen 
bij.
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3.4 Stap 3: Ontwikkel een programma om diversiteitsbeleid in te voeren
In deze stap richt het management op initiatief van de diversiteitsaanjager (hoofd P&O of 
personeelsadviseur) het programma in. Wijs trekkers aan en zorg voor een gemengde groep van 
lijnmanagers, medewerkers (met een ‘ambassadeursfunctie’) en HR functionarissen. Zorg dat de grootte 
van de trekkersgroep werkbaar is en gezag uitstraalt. De leidinggevenden in de trekkersgroep die de stap 
naar omarming van diversiteit al gezet hebben kunnen andere collega’s overtuigen. Samen met de 
trekkersgroep formuleert u nogmaals het gewenste eindresultaat van het programma. U stelt subdoelen 
en beslismomenten vast en de wijze van rapportage. U spreekt af hoe u als managementteam of 
trekkersgroep gaat sturen op het realiseren van deze doelen van het programma.

Diversiteitsdoelen en ambities formuleren is één ding, het mogelijk maken is vers twee. Het laatste gaat 
vooral over mensen, over hoe leidinggevenden inspireren en omgaan met weerstand. Leidinggevenden 
geven het voorbeeld van het nieuwe gedrag dat van management en medewerkers wordt verwacht. Zij 
benadrukken bij herhaling hun persoonlijke opvatting over de meerwaarde van diversiteitsbeleid in de 
gemeente en tonen hun betrokkenheid door hier actief op te sturen.

•  Richt u op de mensen die u wilt meekrijgen in de gemeente, zo creëert u intern draagvlak.
•  Kijk naar aspecten van eigen leiderschap, zoals de samenstelling van bestuur, management en 
  agenda.
•  Maak voorstanders van diversiteit trekker, gebruik het gemengde trekkersteam als aanjager 
  voor en bewaker van het programma.
•  Houd rekening met het feit dat het voor ‘nieuwkomers’ altijd moeilijk is zich in een bestaande 
  cultuur een plek te verwerven. Vaak ongewild en onbedoeld hebben de zittende medewerkers 
  de neiging dominant te zijn. Wees daarom sensitief voor dit soort signalen. Werk met een 
  rolmodel dat ook mogelijk onderdeel is van de trekkersgroep.
•  Wees actief betrokken bij de omgang met weerstand en verzet. 
•  Richt u daarnaast op de netwerken van relevante doelgroep(en) buiten de organisatie. 
  Zo creëert u extern draagvlak.
•  Van belang is dat alle partijen/medewerkers erbij betrokken worden (leiding, staf, 
  professionals en ondersteuning). Een belangrijk onderdeel van uw programma is het  
  organiseren van ontmoetingen tussen medewerkers onderling. Maar ook bijvoorbeeld tussen  
  leidinggevenden en netwerken van specifieke doelgroepen. Zorg dat u in contact komt met de 
  mensen en doelgroepen die u graag in uw organisatie binnenhaalt en ga het gesprek aan. Deze 
  ontmoetingen kunnen in de vorm van bijvoorbeeld een borrel, workshop of lunchbijeenkomst 
  zijn. 

Betrek in uw programma zoveel mogelijk mensen en groepen, verbindt activiteiten met het reguliere 
werk: actuele thema’s en strategische doelen.

Een aantal zaken waar u op dient te letten:

voorbeeld De gemeente Utrecht heeft als vast onderdeel in haar nieuwsbrief Personeel en 
Diversiteit een artikel ‘Langs de diversiteitsmeetlat’. In dit artikel worden 
invloedrijke personen in de gemeente (burgemeester, gemeentesecretaris, 
diensthoofden) geïnterviewd over hoe zij tegen diversiteit aankijken en wat hun 
ambities op dit gebied zijn. De directeuren geven aan wat ze in de toekomst op dit 
vlak willen bereiken. Dit heeft een positieve uitstraling naar het overige personeel. 
A�ankelijk van de resultaten tot nu toe en de te verwezenlijken doelen wordt een 
(diversiteits)score toegekend
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voorbeeld De gemeente Eindhoven richt zich met het ‘Scoutproject niet-westerse allochtonen’ op 
versterking van de instroom van allochtoon talent. Er worden kandidaten uit 
doelgroepen via contactpersonen en allochtone zelforganisaties geworven. Daarbij 
wordt gewerkt aan de opbouw van duurzame relaties (extern draagvlak). Intern 
worden de potentiële kandidaten doorgeleid naar personeelsadviseurs en 
leidinggevenden die getraind zijn in het werven en selecteren van allochtone 
kandidaten. Kandidaten krijgen in ieder geval een gesprek met een leidinggevende 
van de afdeling waar de kandidaat voor is geselecteerd. Een in te stellen 
trekkersteam van leidinggevenden stimuleert collega-leidinggevenden om deel te 
nemen aan de werving- en selectietraining en biedt een platform waar ervaringen 
met plaatsingen worden uitgewisseld. Het traject bestaat verder uit nazorg voor 
kandidaten, monitoren van de leidinggevenden en maatregelen op het gebied van 
loopbaanbegeleiding. Door dit traject verwacht de gemeente de instroom van 
allochtoon talent te bevorderen en tegelijkertijd te werken aan een 
diversiteitsvriendelijk werkklimaat. 

In deze stap heeft u het programma ingericht. Dat wil zeggen: de rollen,  verantwoordelijkheden, doelen, 
mijlpalen en randvoorwaarden zijn benoemd.  Ook heeft u een trekkersteam ingesteld dat het programma 
gaat organiseren en begeleiden. In grote gemeenten en/of bij een omvangrijk programma valt te 
overwegen een programmamanager aan te wijzen. Blijf openstaan voor opmerkingen van alle 
betrokkenen over de manier waarop gewerkt wordt.  Probeer mensen ertoe te bewegen verbeterpunten 
aan te geven. Hierdoor ontwikkelt u een programma met meer draagvlak.

voorbeeld Zie het programma van de gemeente Leeuwarden voor een voorbeeld van de 
ontwikkeling  van een programma (hoofdstuk 4.1)

•  Geef diverse talenten de gelegenheid informele invloed uit te oefenen (bijvoorbeeld via  
  netwerken). 
•  Zorg dat formele beslisstructuren, die een belangrijke rol spelen bij het realiseren van de 
  doelen (zoals selectiecommissies), divers van samenstelling zijn.
•  Veranker de resultaten van het diversiteitsprogramma tijdens de uitvoering zo veel
  mogelijk in de organisatie. Het moet uiteindelijk onderdeel worden van de ‘going concern’.

http://www.div-management.nl/assets/hpd/Bijlage_Diversiteitbeleid_naar_etniciteitLW.doc
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In deze stap gaat u aan de slag met de concrete activiteiten om uw doelen te realiseren. Deze kunnen 
worden verdeeld onder de volgende aandachtsgebieden:

1 Leiderschap en cultuur
•  Vul profielen voor bestuur en leiding aan met persoonlijke kwaliteiten en competenties met 
  betrekking tot inclusief leiderschap. 
•  Stuur op gewenste kwaliteit van managers en professionals met een jaarlijkse 
  gesprekscyclus (functionering- en beoordelingsgesprekken). 
•  Bewaak de voortgang en maak dit onderdeel van een rapportagesysteem.  
•  Wees sensitief voor ongewenste uitstroom en onderzoek wat de redenen zijn. 

2 Toets uw personeels- en managementinstrumenten
•  Bij deze stap kunt u gebruik maken van de toolbox die Div ontwikkeld heeft. die Div
  ontwikkeld heeft. Hierin vindt u tools die u kunnen helpen bij het diversiteitsproof maken   
  van uw gemeente- en personeelsbeleid. Het is een pakket van veertien tools waarin u 
  instrumenten vindt over de onderwerpen werving en selectie, communicatie en maatwerk, 
  cultuur en behoud. Zoals werving van bepaalde groepen medewerkers door middel van 
  netwerken, selectiegesprekken, tools en cultuuraspecten die van belang zijn bij het 
  voorkomen van (ongewenste) uitstroom, exitgesprekken. Ook vindt u handvatten voor 
  interculturele communicatie  en het leidinggeven aan diverse teams.

3 Loop alle onderdelen van het programma door
•  Leg de verantwoordelijkheid voor het behalen van de resultaten bij het management/de 
  leidinggevenden en maak afspraken over een goede sturing.
•  Maak afspraken over tussenrapportages en evaluaties van (onderdelen uit) het  programma.

3.5 Stap 4: Plan acties en voer ze uit

voorbeeld De gemeente Utrecht zit momenteel in de uitvoeringsfase van haar 
diversiteitsbeleid. De acties zijn omschreven in het plan van aanpak project 
Personeel en diversiteit. Er is een aanjager van het programma aangesteld binnen de 
projectgroep diversiteit. Die zorgt ervoor dat er daadwerkelijk actie wordt 
ondernomen binnen de gemeente. De aanjager gaat bij MT’s van alle diensten langs 
en brengt een periodieke nieuwsbrief uit. Ook is er een trekkersgroep ingesteld. Een 
keer per maand overlegt de trekkersgroep om relevante thema’s te bespreken en 
kennis en ervaringen uit te wisselen. De voortgang wordt via toetsing en het 
monitoren van de gestelde doelen bewaakt. Indien de doelen niet gerealiseerd 
worden, wordt met de desbetre�ende manager bekeken welke knelpunten hij/zij 
ervaart en welke oplossingen hiervoor zijn. 

http://www.div-management.nl/assets/hpd/toolbox_diversiteit.pdf
http://www.div-management.nl/assets/hpd/netwerken.pdf
http://www.div-management.nl/assets/hpd/selectiegesprekken.pdf
http://www.div-management.nl/assets/hpd/binden_en_boeien.pdf
http://www.div-management.nl/assets/hpd/binden_en_boeien.pdf
http://www.div-management.nl/assets/hpd/exitgesprekken.pdf
http://www.div-management.nl/assets/hpd/interculturele_communicatie.pdf
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voorbeeld Amsterdam: Voor de gemeente Amsterdam is het bijhouden van cijfers over instroom, 
doorstroom en uitstroom van de doelgroepen vrouwen en allochtonen een belangrijk 
hulmiddel om te kunnen bepalen of vooruitgang wordt geboekt met het gevoerde 
diversiteitsbeleid. Daarom is registratie van de doelgroepen een essentieel 
hulpmiddel. Toen de wettelijke plicht tot registeren voor de Wet SAMEN wegviel, 
heeft het college van Amsterdam besloten wel met de registratie door te gaan. 
Daarbij zijn de diensten verplicht te registreren en mogen de medewerkers beslissen 
of zij wel of niet aan de registratie meewerken. Er wordt gebruik gemaakt van een 
apart formulier dat bij indiensttreding aan alle medewerkers wordt verstrekt waarop 
zij de benodigde gegevens invullen. Dat formulier wordt in een aparte administratie 
opgeslagen. De definitie van allochtonen die door het CBS is opgesteld wordt ook 
door de gemeente Amsterdam gebruikt. Circa tweederde van alle medewerkers is 
geregistreerd. Dat geeft voldoende inzicht om te weten waar de gemeente staat en 
welke ontwikkelingen zich voordoen.

Blijf meten of uw gemeente verder komt met het bereiken van de gestelde diversiteitsdoelen. Dit maakt 
tussentijdse bijsturing mogelijk. Belangrijke meetpunten zijn:

a De ontwikkelingen in de samenstelling van het personeelsbestand;

b De spreiding over de diverse functieniveaus;

c De duur van het dienstverband;

d De mate van uitstroom (door gerichte exit-informatie te verzamelen);

e Het ziekteverzuim naar frequentie en duur algemene medewerkerstevredenheid
(kwantitatief), neem bijvoorbeeld een vraag of vragen over het diversiteitsbeleid op in het 
medewerkerstevredenheidsonderzoek;

f Check gevoelens van medewerkers (kwalitatief), bijvoorbeeld met een eigen onderzoekje, (exit) 
interviews of een (informele) bijeenkomst. 

3.6 Stap 5: Meet en evalueer de kwalitatieve en kwantitatieve resultaten

3.6.1 Streefcijfers 
Gemeenten verschillen van mening wat betreft registratie van (etnische) doelgroepen en het benoemen 
van streefcijfers voor diversiteitsbeleid. Niet bij elke gemeente is er voldoende draagvlak bij het 
management om tot registratie over te gaan. Sommige gemeenten voeren een actief diversiteitsbeleid 
zonder te registreren. Andere gemeenten, zoals de gemeente Amsterdam, maken wel gebruik van 
registratie van doelgroepen en het bijhouden van streefcijfers.

Het boeken van resultaten op het terrein van diversiteitsbeleid hoeft niet alleen zichtbaar te worden uit 
getallen en cijfers. Bepaalde resultaten kunnen ook blijken uit informele  gesprekken die u heeft met 
medewerkers en/of leidinggevenden. A�ankelijk van uw organisatie(situatie), draagvlak bij het 
management en de gekozen diversiteitsdoelen bepaalt u of registratie en/of streefcijfers binnen uw 
gemeente een toegevoegde waarde hebben.
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3.6.2 Communicatie
Het is aan te bevelen om in bijvoorbeeld het sociaal jaarverslag over uw (geboekte) diversiteitsresultaten 
te berichten en/of de stand van zaken te presenteren. U kunt de beschikbare informatie en gegevens ook 
bijvoorbeeld op het intranet of in een speciaal bulletin communiceren. Breng in ieder geval behaalde 
successen proactief naar buiten. 
Ontwikkel standaarden voor het bijhouden van de gegevens. U kunt u zelf tijd besparen bij het vergaren 
van de benodigde gegevens door samenhang aan te brengen met andere gegevens die de gemeente 
verzameld over haar personeelsbestand, bijvoorbeeld voor de aanlevering van gegevens aan het A&O 
fonds ten behoeve van de Personeelsmonitor.
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Werken aan diversiteit is een cyclus en dus nooit voltooid. Het is werken aan een personele agenda voor 
de lange termijn. Gemeenten die zich dat realiseren zijn in staat goed in te spelen op veranderingen op de 
arbeidsmarkt. Maak ook gebruik van elkaars expertise onder andere via het virtuele platform op  
www.vng.nl waar praktijkvoorbeelden staan van diversiteitsbeleid bij gemeenten. 

Uiteraard kunt u ook een beroep doen op Div Management voor ondersteuning bij het opstellen van een 
programma op maat (met bijbehorende acties) voor uw gemeente.

4. Tot Slot

1
meerwaarde

bepalen

2
doelen 
stellen

3
programma’s

inrichten

4
activiteiten
vaststellen

meten / evalueren

instap:
actualiseren diversiteitsbeleid

instap:
herijken doelen

instap:
programma aanpassen

aan nieuwe doelen

instap:
activiteitenplan aanvullen

stappenplan

http://www.vng.nl


Bijlage 1: Trends2

Van groei naar taakstelling
Ten tijde van het formuleren van de kabinetsdoelstellingen -een toename met vijftig procent van het 
aandeel allochtonen bij de overheid tussen 2007 en 2011- was er sprake van hoge economische groei en 
een krapper wordende arbeidsmarkt. Deze afspraak werd vastgelegd in de bestuurlijke afspraken 
tussen de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Zelfstandige Publieke 
Werkgevers. 
Inmiddels is de situatie sterk veranderd. De Nederlandse economie is in 2009 met vier procent 
gekrompen. De meest recente verwachtingen zijn dat de werkloosheid, die in 2009 opliep tot vijf procent, 
in 2010 verder doorstijgt naar zo’n 6,5 procent. De crisis heeft een enorm gat geslagen in de 
overheidsbegroting: eind 2010 zal de staatsschuld met 120 miljard euro zijn toegenomen. Sanering van de 
overheidsfinanciën is daarom onvermijdelijk, mede met het oog op de toekomstige kosten die de 
vergrijzing met zich mee brengt (beroep op de AOW, hogere zorgkosten). De verwachting is dat publiek 
gefinancierde instellingen de komende jaren (in de huidige en volgende kabinetsperiode) structureel met 
taakstellingen te maken krijgen en met minder budget moeten werken. 
In het licht van de veranderde economische omstandigheden en de te verwachten taakstellingen wordt 
het bevorderen van diversiteit en het behalen van kabinetsdoelstellingen op dat terrein een nog urgentere 
opgave dan het al was. De ervaring leert dat het realiseren van diversiteitsdoelstellingen in deze 
omstandigheden snel van de agenda van werkgevers verdwijnt, omdat de aandacht op financiële en 
personele taakstellingen wordt gericht. Het is belangrijk deze ontwikkeling tegen te gaan door 
personeelsreducties zodanig te e�ectueren dat diversiteitsinspanningen uit het verleden niet teniet 
worden gedaan en er een stevige basis overblijft voor de toekomst.

Van eerdere crises is bekend dat de werkloosheid onder allochtonen verhoudingsgewijs sterker stijgt dan 
onder autochtone werknemers. In het tweede kwartaal van 2009 groeide de werkloosheid onder 
(niet-westerse) allochtonen van 77 tot 84 duizend. Het werkloosheidspercentage steeg van tien naar elf 
procent. De totale werkloosheid in Nederland nam in dezelfde periode toe met dertigduizend: van 4,4 naar 
4,8 procent. Een kwart van deze stijging kwam voor rekening van de allochtonen, hoewel zij slechts tien 
procent van de beroepsbevolking vormen.

Op korte termijn zijn de vooruitzichten dus somber. Maar zodra er weer sprake is van economisch herstel, 
zal een krappere arbeidsmarkt in combinatie met de vergrijzing van het personeelsbestand de noodzaak 
van diversiteitsbeleid alleen maar groter maken. Bij de overheid werken relatief veel babyboomers. 
Tussen 2010 en 2020 bereiken zij de pensioengerechtigde leeftijd en stoppen voor een groot deel met 
werken. Als de economie aantrekt, stijgt ook de arbeidsmobiliteit en stappen meer mensen over naar een 
andere baan. Het ROA (2009) gaat in haar recente prognoses uit van zeer voorzichtige economische 
groei. Desondanks voorspellen ze in 2014 voor een aantal specifieke beroepsgroepen een krappe 
arbeidsmarkt, bijvoorbeeld in de zorg en onderwijs. Het is daarom van cruciaal belang om diversiteit ook 
in de huidige omstandigheden op de agenda te houden. 
Alleen al de voortschrijdende vergrijzing maakt het voor gemeenten noodzakelijk alle segmenten van de 
arbeidsmarkt te benutten. De belangrijkste groepen waar in dit opzicht winst te behalen valt zijn vrouwen 
(opschalen van deeltijdbanen), ouderen (langer doorwerken) en het verhogen van de arbeidsparticipatie 
van niet-westerse allochtonen. Voor de herkenbaarheid van een gemeente is het bovendien noodzakelijk 
dat het personeelsbestand een afspiegeling vormt van de burgers die van de diensten gebruik maken.

2 Bron: Werkprogramma Diversiteit Sectoren Overheid 2010
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http://www.div-management.nl/assets/hpd/200110_Werkprogramma_BZK_2010.doc
http://www.div-management.nl/assets/hpd/200110_Werkprogramma_BZK_2010.doc
http://www.div-management.nl/assets/hpd/200110_Werkprogramma_BZK_2010.doc
http://www.div-management.nl/hpd/3eForumMonitor_Allochtonen_op_de_arbeidsmarkt_2009.pdf
http://www.div-management.nl/hpd/3eForumMonitor_Allochtonen_op_de_arbeidsmarkt_2009.pdf
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Brede diversiteit en inclusief leiderschap 
We zien een toenemende vraag naar ‘brede’ diversiteit. Brede diversiteit betekent diversiteit gericht op 
meerdere doelgroepen of alle denkbare verschillen. De behoefte aan verbreding heeft te maken met het 
groeiende besef, mede op basis van de ervaringen met diversiteit in geslacht, dat een grotere instroom 
nog niet automatisch leidt tot evenredige vertegenwoordiging in de top. Inclusief leiderschap en het 
creëren van een inclusieve cultuur zijn sleutelbegrippen in het genereren van meerwaarde in de vorm van 
een meer divers samengesteld personeelsbestand. Een open en respectvolle communicatie op dit punt is 
daarbij essentieel (Sociaal Economische Raad, juni 2009). 
In het TNO onderzoek van 2009 wordt voor het eerst ook in Nederland een duidelijk verband aangetoond 
tussen investeringen (van MKB bedrijven) in een divers personeelsbestand en een hogere omzet en 
rendement. Een inclusief bedrijf heeft betere relaties met netwerken, culturele gemeenschappen of 
diverse doelgroepen buiten de organisatie. Als gevolg van inclusief leiderschap en inclusief management 
is er onder andere sprake van kostenbesparing door minder uitstroom, een lager verzuim, een hogere 
productiviteit en aantrekkelijk werkgeverschap. Hierdoor kan een organisatie zijn of haar 
maatschappelijke verantwoordelijkheid beter invullen en daar voordeel mee behalen.

Hogere uitstroom allochtonen door bezuinigingen
In tijden van hoogconjunctuur wordt een deel van het personeel op een tijdelijk arbeidscontract 
aangenomen, in tijden van economische neergang worden mensen met een flexibele baan gemakkelijker 
ontslagen. Zeventien procent van de niet-westerse allochtone werknemers had in 2008 een flexibel 
contract. Dat is twee keer zoveel als bij autochtone werknemers. Naar verhouding stroomt in tijden van 
recessie en bezuinigingen dus een hoger aandeel allochtonen uit dan autochtonen. Zie het onderzoek:
Allochtonen op de arbeidsmarkt: dynamiek en kwetsbaarheid, FORUM mei 2009.

Uitstroom van allochtonen groter dan instroom vanwege het niet thuis voelen 
in de organisatie (Rijksoverheid)
Hoewel bij het Rijk sprake was van een toename van de instroom van allochtone medewerkers, was de 
uitstroom groter. Uit het onderzoek van Karen van der Zee naar de uitstroom van allochtonen bij de 
Rijksoverheid blijkt dat allochtonen vaker vertrekken uit ontevredenheid over de sociale omgang met 
collega’s en leidinggevenden.
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http://www.div-management.nl/assets/hpd/Uitstroom_allochtonen_rijksoverheid.pdf
http://www.div-management.nl/assets/hpd/FactsheetAllochtonenArbeidsmarkt.pdf
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voorbeeld Demografische ontwikkelingen en kansen: voorbeeld provincie Drenthe

Evenals de andere noordelijke provincies heeft de provincie Drenthe te maken met 
vergrijzing en ontgroening. Om de negatieve gevolgen hiervan tegen te gaan wordt 
op verschillende terreinen geïnvesteerd in economische ontwikkelingen. Zo wordt 
geïnvesteerd in het toerusten van de beroepsbevolking om aan de uitbreiding van de 
dienstensector tegemoet te komen, bijvoorbeeld de zorg. Ook wordt ingezet op de 
overgang naar een kenniseconomie. Dit zal een aantrekkende werking hebben en 
leiden tot verhoging van het gemiddelde opleidingsniveau. Hierdoor is te verwachten 
dat ook de samenstelling van de bevolking naar leeftijd en etniciteit zal veranderen. 
Nieuwe ontwikkelingen en trends hebben niet alleen gevolgen voor de 
bevolkingssamenstelling, maar ook voor het dienstenpakket van een gemeente. Het 
gewenste personeelsbestand voor de toekomst zal daar op aangepast moeten 
worden. Dit zal dan ook meegenomen moeten worden in het bepalen van de 
meerwaarde en dus de verwachte opbrengst van het diversiteitsbeleid.

voorbeeld Hoog aandeel vrouwen ondanks vergrijzing: voorbeeld gemeente Breda

De gemeente Breda heeft te maken met een hoog aandeel vrouwen in de organisatie. 
Deze feminiseringstrend speelt overigens bij veel gemeenten. Ook de toekomstige 
uitstroom van de oudere medewerkers zal hier in de toekomst geen verandering in 
brengen. Het aandeel vrouwen blijft aanzienlijk hoger dan het aandeel mannen in de 
organisatie. Daarentegen is het aandeel vrouwen op hogere functies in de 
organisatie gering
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