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SAMENVATTING 
De Provincie Gelderland heeft opdracht 

gegeven voor een quick scan waaruit 

duidelijk wordt wat de laatste stand van 

zaken is met betrekking tot diversiteit op de 

Gelderse werkvloer, welke instrumenten 

effectief zijn bij het stimuleren van diversiteit 

en inclusie en welke rol de Provincie 

Gelderland kan hebben om werkgevers en 

gemeenten op dit gebied te stimuleren en 

faciliteren.  

 

Er zijn drie onderzoeksvragen: 1) Wat is de 

cijfermatige stand van zaken m.b.t. 

diversiteit op de Gelderse werkvloer? 2) Wat 

zijn effectieve instrumenten om diversiteit 

en inclusie te bevorderen? 3) Wat is de rol die 

de Provincie Gelderland op zich kan nemen 

om werkgevers te stimuleren en faciliteren 

om het onderwerp diversiteit en inclusie 

binnen hun organisatie vorm te geven en de 

instroom, doorstroom en behoud van 

diverse professionals te bevorderen?  Deze 

vragen zijn beantwoord door middel van 

literatuur, een analyse van data van het 

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en 

diepte-interviews met vier gemeenten, twee 

werkgevers uit Provincie Gelderland en 

negen experts/vertegenwoordigers van 

organisaties die zich met diversiteit en 

inclusie bezighouden. 

 

Voor wat betreft de man-vrouwverhouding 

op de Gelderse werkvloer kan er 

geconcludeerd worden dat in de werkende 

bevolking van de Provincie Gelderland zich 

meer mannen dan vrouwen bevinden. Als 

het gaat om leeftijd is te zien dat de grootste 

groep werkenden in de categorie 35-54 jaar 

zit. Op regioniveau is het percentage 

werknemers voornamelijk verdeeld over de 

leeftijdscategorieën 15-34 jaar en 35-54 jaar. 

Bij de zelfstandig ondernemers is dat 35-54 

jaar en 55 jaar en ouder. Voor wat betreft 

inkomen is het opvallend dat van de 

werkenden in de Provincie Gelderland 

zelfstandig ondernemers het vaakst onder de 

35.500 euro per jaar verdienen. Met 

betrekking tot culturele diversiteit op de 

werkvloer is het opmerkelijk dat het 

percentage werknemers met een niet-

westerse migratieachtergrond in Gelderland 

lager zijn dan als het afzet wordt tegen het 

landelijke percentage (6% tegenover 10%). Er 

zijn dus minder werknemers van niet-

westerse achtergrond in Gelderland 

wanneer de percentages worden afgezet 

tegen Nederland als geheel. Voor wat betreft 

arbeidsuitgedaagden heeft Gelderland in 

verhouding even veel arbeidsuitgedaagden 

als heel Nederland. 

 

Randvoorwaarden om diversiteit en inclusie 

te bevorderen zijn onder andere dat 

management de boodschap van diversiteit 

en inclusie uitdragen en er commitment bij 

de top is met een heldere missie, visie en 

strategie op het thema. Verder moeten er 

concrete en meetbare doelstellingen worden 

geformuleerd, voldoende middelen zijn en 

geïnvesteerd worden in bewustwording en 

kennisdeling binnen de organisatie. Tot slot 

moet er worden samengewerkt met 

belangenorganisaties en netwerken. De rol 

van de Provincie Gelderland wordt vooral 

gezien dat zij als organisatie een voorbeeld 

moeten zijn die diversiteit en inclusie 

integraal in de organisatie implementeert. 

Verder zou de Provincie als een faciliterend 

orgaan kunnen functioneren. Het gaat het 

dan bijvoorbeeld om de organisatie van 

trainingscampagnes en congressen, het in 

kaart brengen en verbinden van best practices 

en het aanjagen en agenderen van het thema 

bij andere organisaties.  
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1. INLEIDING 
1.1 Aanleiding 

De Provincie Gelderland wil een quick scan waaruit duidelijk wordt wat de laatste stand van 

zaken is met betrekking tot diversiteit op de Gelderse werkvloer, welke instrumenten effectief 

zijn bij het stimuleren van diversiteit en inclusie op de werkvloer en welke rol die de Provincie 

Gelderland kan hebben om werkgevers en gemeenten op diversiteit en inclusie te stimuleren en 

faciliteren. De aanleiding tot de quick scan is een motie uit april 2018 aangenomen motie in de 

Provinciale Staten.  

 

De vragen die in dit rapport beantwoord worden zijn dan ook:  

1. Wat is de cijfermatige stand van zaken m.b.t. diversiteit op de Gelderse werkvloer? 

2. Wat zijn effectieve instrumenten om diversiteit en inclusie te bevorderen? 

3. Wat is de rol die de Provincie Gelderland op zich kan nemen om werkgevers te stimuleren 

en faciliteren om het onderwerp diversiteit en inclusie binnen hun organisatie vorm te 

geven en de instroom, doorstroom en behoud van diverse professionals te bevorderen? 

 

1.2 Onderzoeksmethoden en opbouw rapport 

De vragen zijn beantwoord door middel van een literatuurstudie, analyse van data van het 

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en diepte-interviews. De literatuurstudie biedt 

onderbouwd inzicht op het thema diversiteit en inclusie en geeft antwoord op vraag 2 en 3. De 

vragen die de rode draad vormen in deze literatuurstudie zijn: Wat is diversiteit en wat is 

inclusie? Hoe ziet diversiteit en diversiteitsbeleid er in Nederland nu uit? Welke instrumenten 

bestaan er om diversiteit en inclusie vorm te geven? De literatuurstudie vond plaats door middel 

van bestudering van zowel wetenschappelijke als niet-wetenschappelijke bronnen gericht op 

diversiteit en inclusie. In de zoektocht naar antwoorden in de literatuur blijkt dat er geen 

eenduidige definitie is van diversiteit, dat het tot uiting komt in verschillende werkvelden en dat 

beleid betrekking kan hebben op verschillende belanghebbenden. In deze studie zijn de volgende 

drie keuzen gemaakt. Ten eerste wordt er in sommige bronnen over diversiteit in zijn 

algemeenheid gesproken en in andere bronnen over specifieke vormen ervan. De Provincie 

Gelderland wil ruimte geven aan alle vormen van diversiteit, daarom is in deze studie ervoor 

gekozen om te richten op alle vormen van diversiteit, zoals gender, leeftijd, inkomen, 

culturele/etnische/religieuze, LHBTI en chronisch zieken. Echter, de meeste bronnen richten zich 

vooral op genderdiversiteit en etnische/culturele diversiteit. Het resultaat is dat er een algemene 

beschrijving van de stand van zaken en interventies wordt gegeven, maar waar mogelijk ook 

specifiek gericht op de verschillende vormen. Ten tweede zijn er studies die zich richten op de 

publieke sector, de private sector of spreken van ‘organisaties’ in het algemeen. Er is in deze 

studie voor gekozen om het zo algemeen mogelijk te houden omdat er uit beide sectoren 

relevante kennis kan worden verkregen voor de Provincie Gelderland. Ten derde, diversiteit 

van/in een organisatie kan betrekking hebben op personeel en op de markt/doelgroepen (klanten, 

bezoekers van gemeentelijke instellingen). In dit onderzoek is ervoor gekozen om vooral te 

richten op personeel omdat de focus van het project ligt op diversiteit en inclusie op de werkvloer.  
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Daarnaast is er getracht om een cijfermatig overzicht te geven van de stand van zaken met 

betrekking tot de werkende bevolking in de Provincie Gelderland en van de diversiteit op de 

Gelderse werkvloer. Op basis van de door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) data zijn 

tabellen gemaakt. In deze analyse worden kenmerken meegenomen van werknemers en 

zelfstandigen voor Nederland als geheel, voor de Provincie Gelderland en voor zes 

arbeidsmarktregio’s (AMR’s) grotendeels gelegen in de Provincie Gelderland. De 

arbeidsmarktregio’s zijn Stedendriehoek en Noordwest Veluwe, Midden-Gelderland, Food 

Valley, Rijk van Nijmegen, Achterhoek en Rivierenland. Er is ook een analyse op gemeentelijk 

niveau gemaakt. In deze analyse is er gekeken naar de verschillende diversiteitsgebieden zoals 

geslacht, leeftijd, herkomst, inkomen, arbeidsongeschiktheid en werkzame sector. De peildatum 

van de data-analyse betreft alle personen die in december 2015 werkzaam waren bij een 

werkgever die een hoofdvestiging heeft in Nederland of actief zijn geweest als zelfstandige in het 

jaar 2015. Bij een latere peildatum waren de gegevens over inkomen nog niet beschikbaar.  

 

De onderzoeksvragen 2 en 3 zijn naast de literatuurstudie ook onderzocht door middel van 

vijftien diepte-interviews: vier gemeenten, twee werkgevers uit de Provincie Gelderland en 

negen experts/vertegenwoordigers van organisaties die zich met diversiteit en inclusie 

bezighouden. De werkgevers zijn geselecteerd op basis van geografische ligging in Provincie en 

hun ervaring op het gebied van diversiteit en inclusie. De experts zijn geselecteerd op basis van 

ervaring en namens een diversiteitsgroep en/of hun rol/stakeholderpositie in de 

diversiteitswereld. De gemeenten zijn geselecteerd op basis van hun bevolkingsgrootte. In 

hoofdstuk 6 wordt een overzicht gepresenteerd van de respondenten. Het doel van de interviews 

was om te achterhalen hoe deze personen uit verschillende organisaties en met verschillende 

belangen kijken naar de onderwerpen diversiteit en inclusie, de manier waarop zij zelf binnen 

hun organisatie al werk maken van deze thema’s en de rol die zij voor de Provincie Gelderland 

weggelegd zien.   

 

Dit rapport is als volgt opgebouwd: in de eerste drie hoofdstukken worden de resultaten van de 

literatuurstudie gepresenteerd. Eerst worden de definities van diversiteit en inclusie, de 

meerwaarde van diversiteit en verschillende perspectieven op diversiteit in organisaties 

beschreven. Vervolgens wordt er een overzicht gegeven van de plaats die diversiteit en inclusie 

binnen Nederland inneemt. Tot slot worden er instrumenten/interventies weergegeven ter 

stimulering van diversiteit en inclusie op de werkvloer. In hoofdstuk 5 wordt de analyse van de 

CBS-data gepresenteerd, per diversiteitsgebied. In hoofdstuk 6 worden wordt weergegeven hoe 

gemeenten en werkgevers kijken naar de onderwerpen diversiteit en inclusie, de manier waarop 

zij zelf binnen hun organisatie vorm hieraan geven en hoe zij kijken naar de rol van de Provincie 

Gelderland hierin. In het laatste hoofdstuk worden de onderzoeksvragen van dit rapport 

beantwoord. 
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2. DIVERSITEIT EN INCLUSIE 
In dit hoofdstuk worden enkele definities van diversiteit, inclusie en diversiteitsbeleid 

gepresenteerd, gevolgd door een uiteenzetting van de meerwaarde van diversiteit en 

diversiteitsbeleid voor organisaties. Daarna worden diversiteitsperspectieven gepresenteerd, 

waarbij duidelijk wordt dat organisaties op verschillende manieren (kunnen) omgaan met 

diversiteit. Dit hoofdstuk eindigt met een uiteenzetting over de gevolgen van een diverse 

organisatie, die niet in staat is om inclusie te verwezenlijken.   

 

2.1 Definities 

Diversiteit en inclusie zijn geen synoniemen.  In de literatuur zijn er verschillende visies op deze 

termen. Volgens Van de Ven, Groot en De Vries (2004, p. 2) gaat het bij diversiteit om “alle 

aspecten waarop mensen van elkaar verschillen. Daarbij gaat het om zowel zichtbare aspecten als 

geslacht, etniciteit en leeftijd, als om niet-zichtbare kenmerken, zoals 

persoonlijkheidseigenschappen, kwaliteiten en manier van werken.” Het gaat daarbij om de mate 

waarin groepen zijn vertegenwoordigd in het personeelsbestand. 

 

Feitse Boerwinkel introduceerde in 1966 het concept van inclusief denken en handelen, waarmee 

het wij/zij-denken doorbroken kan worden en waarbij het gaat om een wij-denken waarin er 

ruimte is voor verschillen (Hoffman, 2013). Hoffman (2013) geeft aan dat inclusief handelen 

bewerkstelligd kan worden door de principes van erkende gelijkheid en erkende verscheidenheid 

toe te passen. Bij het eerste gaat het om wat mensen in de eerste plaats verbindt en bij het tweede 

om het erkennen van verschillen. 

 

Bij inclusie in organisaties gaat het om twee componenten, namelijk het gevoel erbij te horen en 

het gevoel zichzelf te kunnen zijn (Diversiteit in Bedrijf, 2017). Inclusie gaat over het vermogen 

van een organisatie een cultuur te scheppen waarin elke werknemer zich thuis en gewaardeerd 

voelt. Otten, Jansen en De Vroome (2013) menen dat het bij inclusie gaat om de mate waarin een 

individu waarneemt dat de groep hem of haar een gevoel van toebehoren en ruimte voor 

authenticiteit geeft. Organisaties kunnen diversiteit bewust als kwaliteit van de organisatie (naast 

andere kwaliteiten) inzetten doordat zij beschikken over zeer divers talent, meer creativiteit door 

verschillende perspectieven en betere aansluiting op klanten (Diversiteit in bedrijf, 2018a). 

 

Bij diversiteit- en inclusiebeleid gaat het dan om “beleid dat erop is gericht optimale en duurzame 

inzetbaarheid en productiviteit van alle medewerkers te bereiken, rekening houdend met al hun 

verschillen en overeenkomsten” (Van de Ven, de Groot & De Vries, 2004, p. 2). Movisie definieert 

diversiteitsbeleid als de gelijke rechten en kansen voor verschillende groepen en gaat dus ook 

over het tegengaan van discriminatie (Oude Avehuis, 2007). Bij diversiteitsmanagement 

daarentegen gaat het om alle activiteiten en taken die binnen een organisatie worden uitgevoerd, 

gericht op het omgaan met en optimaal gebruik maken van de aanwezige diversiteit in de 

personeelspopulatie.  
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2.2 Meerwaarde diversiteit voor organisaties 

In de studies worden verschillende kansen genoemd  voor organisaties wanneer zij diversiteit in 

het personeelbestand stimuleren, waaronder het aantrekken en beter bedienen van meer/diverse 

klantengroepen, verhoogde creativiteit en innovatie, meer betrokken werknemers, verbetering 

van het bedrijfsimago, toegang tot een breder en groter arbeidsaanbod, een betere afspiegeling 

van de huidige maatschappij, betere kans op de markt, prettiger werken doordat een diversiteit 

leidt tot een open en flexibele bedrijfscultuur, positief effect op financiële prestaties en 

maatschappelijk verantwoord ondernemen (Van de Ven, De Groot & De Vries, 2004; Van Beek & 

Van Doorne-Huiskes, 2011; Bellaart, Oosterik, Razenberg & Van Waesberghe, 2016). 

 

In hun literatuurstudie bestuderen VanDoorneHuiskes en partners (2015) wat de waarde is van 

specifiek ‘culturele diversiteit’ voor organisaties, wat de mogelijkheden zijn om diversiteitsbeleid 

in te voeren en succesvol vorm te geven binnen de organisatie. Zij concluderen dat culturele 

diversiteit voor organisaties vooral meerwaarde kan hebben op financieel/economisch gebied, op 

innovatief vlak en met betrekking tot medewerkerstevredenheid. Diversiteit in Bedrijf (2017) 

onderscheidt twee typen meerwaarde van een etnisch-cultureel divers samengesteld 

personeelsbestand en een inclusieve bedrijfscultuur.  

 

Economische waarde Sociale meerwaarde 

• Aantrekken en behouden van talenten; 

• Innovatief en creatief teamwerk; 

• Betere besluitvorming; 

• Beter inspelen op behoeften en 

verwachtingen van een divers samengestelde 

klantenkring; 

• Toegang tot nieuwe markten; 

• Groter vermogen tot 

aanpassing/veranderingen; 

• Positief imago. 

• Hogere medewerkerstevredenheid; 

• Meer betrokken en loyale werknemers; 

• Betere samenwerking tussen collega’s; 

• Beter conflictmanagement. 

 

 

In een ander onderzoek richt Diversiteit in Bedrijf (2018b) zich specifiek op de vraag welke 

uitdagingen er liggen voor gemeenten bij de uitwerking van een diversiteits- en inclusiebeleid. 

De focus is dan specifiek op het interne diversiteitsbeleid van gemeenten (in tegenstelling tot het 

externe beleid gericht op inwoners van de gemeente en ondernemingen die in de gemeente zijn 

gevestigd).  
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Gemeentelijke meerwaarde 

• Betere prestaties: diversiteit stelt de gemeente in staat beter te anticiperen op ontwikkelingen 

en spanningen in de samenleving. Daarnaast draagt het bij aan een groter innovatief en 

creatief vermogen, dat weer effect heeft op het beleid. Er kan makkelijker een brug geslagen 

worden naar de samenleving als medewerkers komen uit verschillen groepen (jong/oud, 

LHBTI, man/vrouw, migratieachtergrond, arbeidsuitgedaagden);  

• Hogere kwaliteit en bereik van dienstverlening: herkenning van burgers in het personeel zal 

zorgen voor betere communicatie en voor verbeterde kwaliteit van de dienstverlening; 

• Aantrekken en benutten van talent: gebruikmaken van competenties die voortvloeien uit 

verschillende achtergronden, kennis, vaardigheden en expertise van mensen; 

• Betere besluitvorming: in heterogeen samengestelde groepen komen meer perspectieven, 

alternatieven en bijbehorende oplossingen op tafel; 

• Vergroting van herkenbaarheid: de legitimiteit van de organisatie wordt vergroot bij burgers 

als zij zich herkennen in de organisatie; 

• Voorbeeldfunctie: de gemeente kan zich met het voeren en uitdragen van een 

diversiteitsbeleid profileren en stimuleren dat andere werkgevers hun voorbeeld volgen. 

 

2.3 Diversiteitsperspectieven 

Er wordt door organisaties op verschillende wijzen naar diversiteit gekeken en mee omgegaan. 

Jansen, Vos, Otten & Van der Zee (2012) noemen drie diversiteitsperspectieven voor wat betreft 

het omgaan met culturele diversiteit in organisaties. In een mono-culturele organisatie wordt 

diversiteit beschouwd als een obstakel voor het effectief functioneren van de organisatie. Er 

wordt in zo een type organisatie gestreefd naar homogeniteit. In een kleurenblinde organisatie 

wordt culturele diversiteit als niet relevant gezien en dus ook niet als meerwaarde beschouwd. 

In een multiculturele organisatie wordt diversiteit wel als een meerwaarde voor de organisatie 

gezien. Dit type organisaties erkennen dat mensen mede gevormd worden door hun culturele 

achtergrond. Mensen met een andere culturele achtergrond beschikken dus over andere kennis 

en inzichten die relevant zijn voor de uitvoering van werk. Het onderzoek toont aan dat 

organisaties gebaat zijn bij een multicultureel perspectief omdat dit het sterkst samenhangt met 

innovativiteit. Bij het ontwikkelen van een perspectief is het dus belangrijk dat organisaties zich 

ervan bewust zijn wat de functie van diversiteit voor de organisatie is.  

 

Merry en Boussaid (2017) roepen op om te waken voor ‘verschillenblinde diversiteit’. Het is 

belangrijk om verschillen wel te erkennen, omdat deze een reële impact hebben op individuele 

levenslopen. Naast het feit dat nadruk op verschillen, bijvoorbeeld kleur, reductionistisch kunnen 

zijn, worden deze in de praktijk wel degelijk van belang geacht omdat het niet alleen gaat om hoe 

wij onszelf zien, maar ook om hoe de omgeving kijkt. Hetzelfde geldt voor het feit dat iemand 

vrouw is en te maken heeft met het glazen plafond, ongelijke beloning of seksueel geweld. Zij 

pleiten voor de omarming van diversiteit, niet door verschillen te negeren, maar juist door deze 

te kunnen benoemen daar waar zij ertoe doen. 
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2.4 Gebrek aan inclusie 

Wat zijn de uitdagingen van diversiteit? Mogelijke negatieve effecten van diversiteit op de 

werkvloer kunnen zijn: miscommunicatie, conflicten in relaties tussen medewerkers, ongewenste 

groepsvorming en gebrek aan cohesie (Van de Ven, Groot & De Vries, 2004; Diversiteit in Bedrijf, 

2017). En wat gebeurt er als er wel diversiteit is in een organisatie, maar geen inclusie? Gebrek 

aan inclusie kan ertoe leiden dat organisaties wel medewerkers uit minderheidsgroepen 

binnenhalen, maar dat het niet lukt om hen te behouden (draaideureffect).  

 

In onderzoek bij de Rijksoverheid (Hofhuis, Van Oudenhoven-van der Zee & Otten, 2008) geven 

medewerkers uit etnisch-culturele minderheidsgroepen als redenen aan voor hun vertrek 

ontevredenheid over de omgang met collega’s en leidinggevenden, minder 

doorgroeimogelijkheden, te veel aandacht voor het anders-zijn, weinig openheid voor diversiteit 

en gebrek aan steun van de leidinggevende. 

 

Uitsluiting op de werkvloer is in de meeste gevallen het gevolg van vooroordelen en 

stereotypering (Diversiteit in Bedrijf, 2017). Stereotypen zijn gedachten over eigenschappen van 

leden van een groep die vaak niet op voldoende feiten zijn gebaseerd. Als deze stereotypen 

gepaard gaan met negatieve gevoelens wordt er gesproken van vooroordelen en het handelen op 

basis van deze vooroordelen kan leiden tot discriminatie (Diversiteit in Bedrijf, 2017). Micro-

agressies zijn een andere vorm van uitsluiting. Micro-agressies bestaan uit kleine, subtiele 

vormen van discriminatie die gemakkelijk worden weggewuifd als je ze ter sprake probeert te 

brengen. Dat kan op basis van gender zijn, van ras, van klasse, van lichaamsbouw, noem maar 

op. Wat ze met elkaar gemeen hebben is dat ze klein líjken - zijdelingse opmerkingen, interrupties 

en aannames - maar samen ondertussen een constante aanslag op iemands zelfbeeld kunnen 

vormen. Vaak zijn deze verstopt in ‘grapjes’ of opmerkingen (Bronvermelding). 
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Sinds 2008 hebben ruim 260 organisaties 

het Charter Talent naar de Top 

ondertekend. In dit charter committeren 

organisaties zich aan een beleid en een 

concrete doelstelling om meer vrouwen 

door te laten stromen naar de top van 

hun organisatie. Het doel van dit charter 

is om in Nederland structureel meer 

vrouwen een plaats te geven in de top en 

subtop van bedrijven en organisaties 

(SCP, 2011). 

3. DIVERSITEIT EN INCLUSIE IN NEDERLAND 
In dit hoofdstuk wordt besproken welke plaats diversiteit door de jaren heen in Nederland heeft 

gekregen. Daarnaast worden er voorbeelden gegeven van organisaties in Nederland waarin 

diversiteit en inclusie een centrale rol krijgen op de werkvloer.  

 

Diversiteit en diversiteitsbeleid hebben door de jaren heen in Nederland in verschillende mate 

aandacht gekregen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1989 

1994 

Wet SAMEN werd afgeschaft.  

2004 

2008 

In de kabinetten na 2009 ging de aandacht 

voor diversiteit vervolgens weg. Sinds 

Rutte ll (2012) is er weer aandacht voor 

het stimuleren van diversiteit op landelijk 

niveau.  

2009 

1998 

2015 

2007 

2016 

De eerste beleidsnota met betrekking tot specifiek 

etnisch-culturele groepen kwam uit met als titel 

‘minderhedennota’. Belangrijk onderdeel van het 

beleid was de ondersteuning van de opbouw van 

zelforganisaties en de instelling van een adviserend 

landelijk overleg minderheden (Butter, 2011; Ham & 

Van der Meer, 2012).  

1983 

Het ‘Allochtonenbeleid’ werd ingevoerd 

ten gevolge van de hoge werkloosheid 

onder de verschillende etnisch-culturele 

groepen (Ham & Van der Meer, 2012).  

Na de jaren tachtig bleek steeds meer dat, 

met name deze groepen, langer en in 

grotere getalen werkloos raakten, 
Een gevolg hiervan is dat er in 1994 de Wet BEAA 

(Wet Bevordering Evenredige Arbeidsdeelname 

Allochtonen) werd ingevoerd. Deze wet was gericht 

op zowel de overheid als op het bedrijfsleven om 

meer etnisch-culturele groepen op de arbeidsmarkt 

een kans te geven.  

Naleving van deze wet bleek echter 

gebrekkig en had tot gevolg dat men in 

1998 een nieuwe wet in het leven riep: 

Wet SAMEN (Wet Stimulering 

Arbeidsdeelname Minderheden). Deze 

wet was erop gericht ondernemingen te 

ondersteunen in een multicultureel 

personeelsbeleid.  

In de jaren 2007, 2008 en 2009 was er wederom veel 

politieke aandacht en draagvlak voor het thema 

diversiteit (Diversiteit in Bedrijf, 2017). Er waren 

verschillende initiatieven rond diversiteit, zoals 

streefcijfers voor vrouwen in topfuncties (oprichting 

Stichting Talent naar de Top), ontwikkeling 

Diversiteitsindex en de oprichting Multiculturele 

Netwerk Rijksambtenaren. 

In 2015 vond de lancering plaats van de charter 

Diversiteit in Bedrijf, die bedoeld is om diversiteit en 

inclusie in de publieke en private sector te 

bevorderen. De charter Diversiteit richt zich op vijf 

dimensies: arbeidsuitdaging of chronische ziekte, 

gender, leeftijd, LHBTI, en etnische, culturele, 

religieuze achtergrond (Diversiteit in Bedrijf, 2017).  

In 2016 ontwikkelde het Kennisplatform 

Integratie en Samenleving de audit 

diversiteit.  
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Momenteel zijn de volgende partijen het meest actief op de verschillende terreinen: 

• Talent naar de Top (vrouwen en sinds 2018 culturele diversiteit) 

• Agora Network (culturele diversiteit) 

• Workplace Pride (LHBTI+) 

• Prestatieladder Sociaal Ondernemen (arbeidsuitdaging) 

 

Graven en Kishnan (2018) onderzoeken specifiek de gendergelijkheid binnen de Nederlandse 

maatschappij en op de arbeidsmarkt, waarbij er een vergelijking gemaakt is tussen Nederland en 

negen andere West-Europese landen (België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Noorwegen, 

Oostenrijk, Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland). Nederland scoort relatief goed op de 

maatschappelijk indicatoren van gelijkheid, maar scoort het laagst van West-Europa op negen 

van de vijftien onderzochte gendergelijkheidsindicatoren, waarvan zes gerelateerd aan 

arbeidsmarkt: aantal betaalde arbeidsuren, gemiddeld maandinkomen, vertegenwoordiging in 

managementposities en studenten in bèta-opleidingen (Graven & Kishnan, 2018). 

 

Diversiteit in bedrijf (2018b) presenteert de stand van zaken bij specifiek gemeenten voor wat 

betreft omgang met verschillende groepen: 

• Arbeidsuitgedaagden en chronisch zieken: sociale partners in de Stichting van de Arbeid 

hebben in 2013 met het kabinet in het Sociaal Akkoord afgesproken dat er 125.000 extra 

banen gerealiseerd moeten worden voor mensen met een arbeidsuitdaging. Deze banen 

zijn verdeeld tussen de sector markt en de sector overheid (waaronder gemeenten). In 

2015 is het gelukt om de streefcijfers voor dat jaar te behalen, in 2016 niet en is het aantal 

extra gerealiseerde banen zelfs teruggegaan. 

• Genderdiversiteit: het onderscheid naar gender binnen gemeenten is het meest zichtbaar 

in het percentage vrouwelijke leidinggevenden, waar slechts 37% van de vrouwen zo een 

positie heeft. Het verschil in beloning neemt af en in 2014 verdienen vrouwen 10% minder 

dan mannen (in 2008: 16% minder). Knelpunt blijft de balans tussen werk en privé, wat 

tot gevolg heeft dat vrouwen minder snel op een hogere functie geplaatst worden omdat 

deze functies vaak een fulltime dienstverband vragen. 

• Leeftijd: de gemiddelde leeftijd van het gemeentepersoneel ligt op 48,3 jaar (wat hoger is 

dan in andere organisaties) en 32% is ouder dan 55 jaar. Slechts 11% is jonger dan 35 jaar. 

Er is sprake van een onevenredige leeftijdsopbouw bij gemeenten, wat leidt tot de 

uitdaging om de uitstroom van medewerkers vanwege pensionering op korte termijn te 

compenseren met instroom van jongeren. 

• LHBTI: ongeveer 5-10% van de Nederlandse bevolking behoort tot de LHBTI-groep. Er is 

weinig informatie beschikbaar over hun aanwezigheid bij gemeenten. Knelpunten op de 

arbeidsmarkt in het algemeen voor deze groep mensen, zijn hun onzichtbaarheid, 

negatieve attitudes op de werkvloer en negatieve beeldvorming (heersende opvattingen 

over gender en hetero normatieve denkbeelden). 

• Etnisch-culturele diversiteit: ambtenaren bij gemeentes met een migratie-achtergrond 

zijn ruim vertegenwoordigd in lagere schalen (1 t/m 6) en sterk ondervertegenwoordigd 

in hogere functies. Knelpunten zitten met name in het wervings- en selectiebeleid en 

bijhorende processen. 
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4. BEVORDERING DIVERSITEIT EN INCLUSIE 
In dit hoofdstuk komen verschillende onderwerpen aan de orde. Eerst worden de 

randvoorwaarden genoemd voor diversiteit en inclusie in een organisatie. Daarna komen 

bouwstenen voor inclusie in een organisatie aan de orde. Vervolgens worden per 

diversiteitsgebied enkele effectieve interventies genoemd. Dit hoofdstuk wordt afgesloten met 

een overzicht van de wijze waarop diversiteit in een organisatie gemonitord kan worden. 

 

4.1 Creëren draagvlak, randvoorwaarden en bouwstenen effectief diversiteitsbeleid 

Leren omgaan met diversiteit en inclusie is een proces waarbij er vanuit drie invalshoeken gestart 

kan worden met diversiteitsbeleid (Van de Ven, De Groot & De Vries, 2004). Een eerste invalshoek 

is via veranderingen in cultuur en bewustwording op organisatieniveau. Het gaat er hier om dat 

het management de juiste sfeer creëert door positieve verwachtingen uit te spreken, objectieve 

feedback te geven en periodieke evaluaties uit te voeren van ieders functioneren. Een andere taak 

van het management is om individuen de ruimte te geven om het werk zo uit te voeren dat het 

voor hen betekenisvol is. Voorbeelden van maatregelen die een cultuuromslag en 

mentaliteitsverandering in gang zetten zijn bijvoorbeeld een mission statement van het 

management en het identificeren van ambassadeurs voor diversiteit. Een tweede invalshoek van 

waaruit diversiteitsbeleid gestart kan worden is via veranderingen in het organisatiebeleid. Het 

gaat hierbij om maatregelen gericht op het creëren van gelijke kansen voor medewerkers, 

bijvoorbeeld het wegnemen van drempels bij werving en selectie, loopbaanbegeleiding voor 

medewerkers, aanbieden van trainingen en het opstellen van regels om discriminatie te 

bestrijden. Een derde manier om te starten met een diversiteitbeleid is via veranderingen in het 

gedrag van werknemers. Dit kan door medewerkers direct aan te spreken op hun denkbeelden 

en gedrag en het geven van trainingen. 

 

Voor wat betreft de creatie van draagvlak noemen experts dat het belangrijk is om duidelijk te 

krijgen wat diversiteit en inclusie precies is en wat de meerwaarde hiervan is voor de organisatie. 

Verder is het van belang dat de top van de organisatie erachter staat. Als het gaat om 

bewustwording noemen experts dat deze gecreëerd moet worden bij verschillende onderdelen 

van de organisatie, dus zowel bij de groepen waar om het gaat, het management en overige leden 

van de organisatie. Workshops en trainingen kunnen effectieve middelen zijn. 

 

VanDoorneHuiskes en partners (2015) noemen verschillende randvoorwaarden, succesfactoren 

en valkuilen ten aanzien van de effectieve ontwikkeling en uitvoering van diversiteitsbeleid in 

de publieke en private sector. 
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Randvoorwaarden en succesfactoren Valkuilen 

• Duidelijkheid over rollen, taken, 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

• Aanwezigheid van wil bij de 

top/management;  
• Visie en plan van aanpak; 

• Concrete doelen; 

• Ruimte voor de eigen invulling van het 

diversiteitsbeleid; 

• Verankering van diversiteit in bestaand 

beleid; 

• Diversiteit moet een integraal onderdeel zijn 

van planning en controlecyclus; 

• Een ondersteunende organisatiecultuur 

waarin medewerkers zich gewaardeerd en 

erkend in hun verschillen en overeenkomsten 

voelen; 

• Er moet operationalisering, meting en 

evaluatie van diversiteitsparameters zijn. 

• Structuur waarbinnen diversiteit vorm krijgt; 

• Aanwezigheid van deskundigheid over 

diversiteit; 

• Beschikbaarheid van financiële en andere 

middelen. 

• Te veel doelstellingen; 

• Geen aandacht voor dat iemand meer is dan 

alleen vrouw of bi-cultureel; 

• Verkeerde visie op inclusiviteit; 

• Slecht doordachte business case; 

• Inclusief diversiteitsbeleid gelijkstellen met 

doelgroepenbeleid. Bij diversiteitsbeleid gaat 

het om een opgerekte vorm van 

doelgroepenbeleid. Diversiteitsbeleid worden 

breder toegepast, dus op alle medewerkers die 

een achterstand hebben. Doelgroepenbeleid 

gaat uit van verschillen tussen mensen en het 

opheffen van achterstanden. Diversiteitsbeleid 

gaat uit van de gedachte dat een organisatie 

optimaal gebruik wil maken van de 

verschillen en de overeenkomsten en dus op 

het creëren van gelijke kansen voor het 

personeel. 

 

 

4.2 Bouwstenen voor inclusie 

KIS heeft een audit ontwikkeld waarmee organisaties de voortgang van hun beleid ten aanzien 

van etnisch-culturele diversiteit kunnen meten (Bellaart e.a., 2016). De commissie Monitoring 

Talent naar de Top noemt zes dimensies aan de hand waarvan genderdiversiteit gemeten kan 

worden. Deze dimensies en de onderdelen uit de audit van KIS bestaat kunnen als bouwstenen 

van een inclusief beleid (ook ten aanzien van andere vormen van diversiteit) kunnen worden 

beschouwd. 

 

De audit van KIS bestaat uit zes onderdelen: visie en strategie, leiderschap, personeel, 

organisatiecultuur en borging. Er moet een doordachte visie zijn op diversiteit en inclusie. De 

bouwsteen Visie en strategie bestaat uit zes facetten, namelijk: 

1. Diversiteit als prioriteit 

2. Gezamenlijke visie op diversiteit 

3. Diversiteit als business case 

4. Doelgericht werken aan een divers samengesteld personeelsbestand 

5. Diversiteit stimuleren bij ketenpartners en leveranciers 

6. Concrete doelen voor diversiteitsbeleid 
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Er moet draagvlak zijn onder het management en daarnaast ook vaardigheden om diversiteit te 

managen. De bouwsteen Leiderschap bestaat vier facetten, namelijk: 

1. Topmanagement draagt belang van diversiteit uit 

2. Et is mandaat voor diversiteitsbeleid 

3. Operationeel management creëert draagvlak 

4. Operationeel management heeft vaardigheden om diversiteit te managen 

 

Een divers personeelsbestand ontstaat niet vanzelf. De bouwsteen Personeel bestaat uit zes 

facetten, namelijk: 

1. Personeelbestand is divers 

2. Aanpassen wervingsstrategie 

3. Gelijke kansen in de selectieprocedure 

4. Beleid gericht op het behoud en de doorstroom van divers personeel 

5. Monitoring van door- en uitstroom van divers personeel 

6. Interculturele competentie van medewerkers 

 

De bouwsteen Organisatiecultuur bestaat uit drie facetten, namelijk: 

1. Bevordering inclusieve werkcultuur 

2. Voorzieningen die rekening houden met behoeften van divers personeel 

3. Diversiteitsgevoeligheid uitstralen communicatie-uitingen 

 

Borging van diversiteitsbeleid in een voorwaarde voor het bereiken en behouden van resultaten. 

De bouwsteen Borging bestaat uit vier facetten, namelijk: 

1. Beoordeling managers op doelen diversiteitsbeleid 

2. Uitvoeren personeelstevredenheidsonderzoek 

3. Onderzoek onder klanten en leveranciers 

4. Diversiteitsbeleid is onderdeel van de reguliere planning & control cyclus 

 

De commissie Monitoring Talent naar de Top noemt zes dimensies aan de hand waarvan 

genderdiversiteit gemeten kan worden: leiderschap, strategie en management, HR-management, 

communicatie, kennis en vaardigheden en klimaat (Pouwels & Hendrikse, 2017). Per dimensie 

wordt het ontwikkelingsniveau van de organisatie vastgesteld. Er zijn vier oplopende niveaus 

van niveau 1 ‘oriëntatie’ tot niveau 4 ‘beheersing’. 

1. Oriëntatiefase: Analyse van de situatie en verkenning van mogelijkheden voor het 

realiseren van m/v-diversiteit in (de top van) de organisatie. 

2. Ontwikkelingsfase: Strategie en activiteiten ontwikkelen in en gang zetten. 

3. Realisatiefase: Strategie en activiteiten worden uitgevoerd, afspraken nagekomen 

4. Beheersingsfase: Strategie en activiteiten worden beheerst, voortdurende verbetering is 

het streven. 
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4.3 Effectieve interventies 

In dit onderdeel worden effectieve interventies ter bevordering van diversiteit en inclusie in 

organisaties beschreven zoals die genoemd zijn in verschillende onderzoeken/kennisdocumenten 

(Van Beek en Hendrikse, 2015; VanDoorneHuiskes en partners, 2015; Diversiteit in Bedrijf, 2017; 

Diversiteit in Bedrijf, 2018a, b), maar ook vanuit de voorbeelden van organisaties die al bezig zijn 

met diversiteit en inclusie (Diversiteit in Bedrijf 2017, 2018b).  

 
Algemene effectieve interventies 

• Formuleren van een positieve business case. 

• Stimuleren van inclusief leiderschap door middel van agendering, budgetten en opname 

van inclusief leiderschap als kerncompetentie waarop managers worden beoordeeld. 

• Aanpakken van stereotypering en vooroordelen middels onderzoeken onder 

medewerkers en trainingen. Ook inzet vertrouwenspersonen en klachtenregelingen. 

• Vergroten van commitment en creëren draagvlak door middel van het toewijzen van een 

verantwoordelijke en agendering van diversiteit en inclusie bij de OR of 

personeelsvertegenwoordiging. 

• (SMART-)doelstellingen. 

• Monitoring en evaluatie door middel van medewerkerstevredenheidsonderzoeken, 

exitgesprekken of checklists (voor gemeenten specifiek de checklist van KIS, zie 

Nederland, Razenberg, Van den Toorn, 2017).  

 

Arbeidsuitgedaagden/chronisch zieken 

• Intensievere begeleiding van de nieuwe collega. 

• Beloning van werkgevers die kansen bieden aan mensen met een arbeidsuitdaging. 

 

Gender 

Meer gelijkheid op de arbeidsmarkt tussen mannen en vrouwen kan volgens Graven en Krishnan 

(2018) bewerkstelligd worden door een zestal interventies, dat plaats moeten vinden in een 

context waarin er een geïntegreerde aanpak is van verschillende onderdelen en waarbij overheid, 

sociale partners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en academici samenwerken. 

• Prioritering van een aantal specifieke aandachtsgebieden formuleer daarop doelstellingen 

en monitor de vooruitgang. 

• De voorzieningen en regelingen die het combineren van werk en zorgtaken ondersteunen 

op het niveau van andere West-Europese landen brengen. 

• (Financieel) aantrekkelijk maken om meer uren per week te werken. 

• Vanaf de basisschool zorgen voor goede voorlichting aan jongens en meisjes ten aanzien 

van studie- en beroepskeuzes en de implicaties daarvan. 

• Voor positievere beeldvorming zorgen rondom thema’s zoals werkende moeders, 

zorgende vaders of kinderopvang, met mannelijke en vrouwelijk rolmodellen. 

• Hantering van een levensloopaanpak voor zowel mannen als vrouwen, met flexibiliteit 

zowel binnen een baan als gedurende de gehele loopbaan. 
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Leeftijd 

• Hanteren van het generatiepact: een aantal regelingen die oudere werknemers 

gedeeltelijk een financiële compensatie biedt om minder te gaan werken om zo ruimte te 

maken voor nieuwe, jongere werknemers. 

• Studenten en jonge professionals aantrekken middels programma’s zoals de 

“Ontwikkelpool” van de Gemeente Leiden. Hier gaan jonge, talentvolle professionals aan 

de slag met meerdere thema’s die spelen in Leiden en de regio, waarna zij de kans hebben 

op een vaste aanstelling. 

 

LHBTI+ 

• Oprichten van een LHBTI-netwerk. 

• Aandacht voor LHBTI’ers in beleid en CAO. 

 

Cultureel/etnisch 

• Inzichtelijk maken culturele diversiteit. PWC (2017) heeft een barometer ontwikkeld om 

werkgevers een tool te geven waarmee zij bi-culturele/multiculturele diversiteit van hun 

personeelsbestand inzichtelijk kunnen maken en het aanbod van bi-

culturele/multiculturele werknemers, onderwijsniveau en opleidingsachtergrond. Een 

begin is bijvoorbeeld het registeren van etniciteit/culturele achtergrond, waarvan men 

denkt dat dat verboden is, maar onder bepaalde voorwaarden wel mogelijk is (PWC, 

2017).  

• Opstellen van een checklist waarmee organisaties inzichten krijgen in hoe ze ervoor staan 

en ook handvatten krijgen voor de verdere ontwikkeling van culturele diversiteit en 

inclusie. 

• Vaststellen van streefcijfers. 

 

Inkomen 

Met betrekking tot inkomensgelijkheid zijn er geen interventies gevonden. Wel geven de 

ontwikkelingen in IJsland handvatten. Alhoewel het in veel landen tegen de wet is om vrouwen 

minder te betalen dan mannen, is IJsland het eerste land in de wereld die ongelijke beloning actief 

tegengaat (Kottasova, 2018). De nieuwe wet verplicht alle publieke en private instellingen met 25 

of meer werknemers tot dezelfde salarissen voor soortgelijke functies. Verschillen in vergoeding 

moeten gerechtvaardigd kunnen worden door verschillen in ervaring, onderwijs of 

verantwoordelijkheid. Wanneer vrouwen wel minder dan mannen betaald worden, is de boete 

ongeveer vijfhonderd dollar per dag. 

 

4.4Monitoring van diversiteit 

Wanneer is een organisatie echt divers en inclusief? Hoe meet je dat? VanDoorneHuiskes en 

partners (2015) benoemen dat het stellen van doelen en termijnen waardevol is bij het bepalen of 

een organisatie geslaagd is in het bewerkstelligen van een divers en inclusief personeelsbestand.  
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Diversiteit in Bedrijf (2018b) geeft aan dat, in het streven naar een divers samengesteld 

personeelsbestand en een inclusief werkklimaat, het niet alleen gaat om concrete doelen en 

termijnen, maar ook om zicht in wat het beleid in de praktijk oplevert. Door het meten en 

monitoren van zelf gestelde doelen voor diversiteit en inclusie, krijgt een organisatie zicht op 

successen en knelpunten. Zij geven een overzicht van drie instrumenten die kunnen worden 

ingezet voor het meten en monitoren van diversiteitsbeleid: 

 

 

 

   

 

 

 

 

1. Registratie persoonsgegevens: in kaart brengen van de samenstelling van het bestaande 

personeelsbestand (nulmeting). Het verzamelen en de verwerking van persoonsgegevens 

zoals geslacht, leeftijd en nationaliteit is toegestaan. Verboden is het vastleggen van gegevens 

zoals godsdienst, ras, politieke gezindheid en seksuele leven. Er zijn uitzonderingen mogelijk, 

waarbij de voorwaarde is dat de registratie bepaalde doeleinden dient, zoals een voorkeurs- 

of diversiteitsbeleid en plaatsvindt met toestemming van de werknemer. Registratie van 

etniciteit is bijvoorbeeld mogelijk door een werknemer te vragen naar geboorteland en dat 

van de ouders. PWC (2017) besteedt aandacht aan de wijze waarop werkgevers door middel 

van vrijwillige vastlegging van werknemers inzicht krijgen in culturele diversiteit en hoe zij 

dit kunnen realiseren. Zij benaderen deze kwestie vanuit juridisch oogpunt (wat mag 

wettelijk gezien) en vanuit praktisch oogpunt (welke ervaringen hebben organisaties 

hiermee). Door middel van de verzamelde gegevens over de personeelssamenstelling van een 

organisatie is vast te stellen of en welke groepen oververtegenwoordigd zijn op de dimensies 

arbeidsuitdaging/chronische ziekte, gender, leeftijd, LBTI en etnische culturele en religieuze 

achtergrond. Door deze gegevens vervolgens te koppelen aan variabelen zoals 

bedrijfsonderdeel, salarisschaal, functieverblijfsduur en aantal dienstjaren is het mogelijk om 

verschillen te constateren tussen bepaalde groepen medewerkers. Wanneer op basis van de 

nulmeting blijkt dat bepaalde groepen zijn ondervertegenwoordigd, kunnen er met meetbare 

doelen (streefcijfers) worden vastgesteld.Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO): 

inclusiviteit is te meten via het MTO. Hierin worden werknemers bevraagd over wat zij 

vinden van hun werk, werkomgeving, werkproces, aansturing en samenwerking. Door de 

meting periodiek te herhalen kan de ontwikkeling in medewerkerstevredenheid in beeld 

worden gebracht. 

 

2. Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO): inclusiviteit is te meten via het MTO. Hierin 

worden werknemers bevraagd over wat zij vinden van hun werk, werkomgeving, 

werkproces, aansturing en samenwerking. Door de meting periodiek te herhalen kan de 

ontwikkeling in medewerkerstevredenheid in beeld worden gebracht. 

 

Registratie persoonsgegevens Medewerkers tevredenheidsonderzoek HR Analytics 
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3. HR Analytics: data over ziekteverzuimpercentage, percentage medewerkers met een vast en 

tijdelijk contract, percentage in- door- en uitstromers, omvang personeelskosten en mate van 

medewerkerstevredenheid worden met andere bedrijfsdata gecombineerd om een beeld te 

verkrijgen van de business impact van HR-praktijken. 

 

Er zijn ook verschillende audits en checklists, zoals de reeds genoemde audit van KIS en de 

dimensies van commissie Monitoring Talent naar de Top.  KIS heeft ook een checklist ontwikkeld 

waarmee gemeenten kunnen nagaan hoe divers hun personeel is samengesteld en hoe divers de 

dienstverlening is ingericht voor de inwoners van die gemeente. Deze checklist bestaat uit zeven 

onderdelen (Nederland, Razenberg & Van den Toorn, 2017): motivatie diversiteitsbeleid, 

diversiteit in cijfers, randvoorwaarden diversiteitsbeleid, diversiteitsbeleid binnen de 

gemeentelijke organisatie, diversiteit voor het bereik van inwoners, diversiteitsvoorwaarden aan 

opdrachtnemers en prioritering diversiteitsbeleid. Verder zijn er ook de Prestatieladder Sociaal 

Ondernemen, de benchmark van Workplace Pride en de Nederlandse InclusiviteitsMonitor. 
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5. STAND VAN ZAKEN VOLGENS CBS DATA 
In dit hoofdstuk wordt de stand van zaken op de arbeidsmarkt van Provincie Gelderland 

besproken voor wat betreft de verschillende diversiteitsgebieden. Er is specifiek gekeken naar 

werknemers, zelfstandig ondernemers en personen die in beide categorieën vallen. De gegevens 

zijn gewenst omdat de Provincie Gelderland graag haar eigen werknemersbestand wil 

vergelijken met heel Nederland.  

 

Wij hebben bij het CBS-maatwerktabellen laten maken over kenmerken van werknemers en 

zelfstandigen voor Nederland als geheel, voor de Provincie Gelderland, voor zes 

arbeidsmarktregio’s (AMR’s) en voor alle gemeenten in de Provincie Gelderland. De 

arbeidsmarktregio’s zijn: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
20 

Populatie en kenmerken 

De populatie betreft alle personen die ergens in december 2015 werkzaam waren bij een 

werkgever die een hoofdvestiging heeft in Nederland of actief zijn geweest als zelfstandige in het 

jaar 2015. Er is voor het jaar 2015 gekozen omdat van dat jaar alle databestanden in Nederland 

volledig waren. 

• Peildatum is de laatste vrijdag voor kerst van 2015. Dit ligt acht dagen voor de laatste dag 

van 2015, omdat de laatste vrijdag voor kerst de laatste dag is van het jaar wat 

administratieve ruis geeft. 

• Werknemers zijn één keer geteld. Het kan voorkomen dat een werknemer op de laatste 

vrijdag voor kerst meer dan één baan heeft, in verschillende gemeenten (gemeente waar 

de hoofdvestiging van zijn bedrijf is gevestigd). Voor deze personen is de gemeente 

gekozen van de hoofdvestiging van het bedrijf van zijn hoofdbaan. Dit is de baan met het 

hoogste loon. 

 

In de tabellen worden de totaalpopulatie en de deelpopulaties uitgesplitst naar een onderscheid 

werknemer/zelfstandig ondernemer en diverse achtergrondkenmerken. Dit zijn: geslacht, 

leeftijd, herkomst, persoonlijk primair inkomen, werkzame sector (o.b.v. standaard 

bedrijfsindeling) en het ontvangen van een AO-uitkering. De gegevens worden tevens 

uitgesplitst naar de deelpopulaties ‘Provincie Gelderland’, de zes genoemde AMR’s en de 

gemeenten. 

 

Tussen 2015 en 2018 is de gemeente Rijnwaarden opgeheven en toegevoegd aan de bestaande 

gemeente Zevenaar. Deze gemeenten liggen in Gelderland. Daarmee bevat Zevenaar in 2018 dus 

meer bedrijven dan in 2015. Voor deze analyse hebben we de gemeente-indeling van 2018 

gehanteerd waarbij Rijnwaarden en Zevenaar samen zijn gevoegd.  

 

5.1. Geslacht 

Het totaal aantal werkenden in Nederland bestaat uit 8,3 miljoen personen, waarvan 54% 

procent man is en 46% vrouw. Onderverdeeld naar werknemers, zelfstandig ondernemers (z.o.) 

of een combinatie (w&z) hiervan zien we dat bijna 7,3 miljoen onder de eerste categorie valt en 

respectievelijk 209.510 en 905.230 onder de tweede en derde categorie. 

 

Als werknemers en zelfstandig ondernemers in Gelderland afgezet worden tegen de 

werknemers en zelfstandig ondernemers in Nederland zien we bijna dezelfde verdeling. 

 

Tabel 1. Werknemers en zelfstandig ondernemers naar geslacht, Nederland en Gelderland, 

absolute aantallen, 2015 

 
Bron: CBS 

man vrouw totaal man vrouw totaal

werknemers 3.825.020 3.400.270 7.225.290 409.370 353.880 763.240

z.o. 592.590 312640 905.230 68.980 36.290 105.270

w&z 120550 88.960 209.510 14.010 9.900 23.910

Nederland Gelderland



 
21 

53% 

47% 

54% 

Werknemers Nederland  Gelderland 

46% 

65% 

35% 
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Ondernemers Nederland  Gelderland 
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Als we kijken naar de man-vrouwverdeling in de drie categorieën binnen zes Gelderse regio’s, 

krijgen we het volgende beeld. Tabel 2 laat zien dat de verdeling over het algemeen gelijk is, 

waarbij van de werknemers in Rivierenland een groter percentage man is. Voor wat betreft de 

zelfstandig ondernemers valt op dat vooral in Stedendriehoek en Noordwest Veluwe (61%), 

Food Valley (60%) en Rivierenland (60%) een groter percentage man is.  
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Tabel 2. Werknemers en zelfstandig ondernemers geslacht, regio’s Gelderland, percentages, 

2015 

  Man Vrouw 

Werknemers     

Stedendriehoek en NW Veluwe 53 47 

Midden-Gelderland 51 49 

Food Valley 54 46 

Rijk van Nijmegen 48 52 

Achterhoek 55 45 

Rivierenland 58 42 

Zelfstandige ondernemers     

Stedendriehoek en NW Veluwe 61 39 

Midden-Gelderland 58 42 

Food Valley 60 40 

Rijk van Nijmegen 54 46 

Achterhoek 55 45 

Rivierenland 60 40 

w&z     

Stedendriehoek en NW Veluwe 65 35 

Midden-Gelderland 63 37 

Food Valley 67 33 

Rijk van Nijmegen 64 36 

Achterhoek 67 33 

Rivierenland 67 33 

Bron: CBS 

 

Tabel 3 toont aan dat in de Provincie Gelderland in de Bouw vooral mannen vertegenwoordigd 

zijn en bij de Overheid en in de zorg vooral vrouwen. Verder werken er ook meer mannen in de 

sectoren Informatie en communicatie en Landbouw, bosbouw en visserij. Vrouwen zijn verder 

vooral werkzaam in de sectoren Cultuur en recreatie en Verhuur en Handel van onroerend 

goed. 
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Tabel 3. Werknemers en zelfstandig ondernemers geslacht, sectoren Gelderland, aantallen en 

percentages, 2015 

 
Bron: CBS 

 

Als we kijken naar de stand van zaken per gemeenten, laat Tabel 4 zien dat in de gemeenten 

Bronckhorst, Brummen, Doesburg, Druten, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Montferland, 

Neder-Betuwe, Neerijnen, Nijkerk, Oldebroek, Scherpenzeel en Wijchen meer dan zestig 

procent man is. In de gemeenten Barneveld, Epe, Neerrijnen, Nijkerk, Oldebroek, Nunspeet en 

Scherpenzeel is van de zelfstandigen meer dan zeventig procent man. De gemeente met het 

grootste aantal vrouwelijke zelfstandig ondernemers is Rozendaal (47%). 

aantal man vrouw

Landbouw, bosbouw en visserij 23.020 71 29

Nijverheid en energie 106.080 79 21

Bouwnijverheid 49.540 91 9

Handel, vervoer en horeca 222.340 60 40

Informatie en communicatie 18.140 77 23

Financiele dienstverlening 18.090 60 40

Verhuur en handel van onroerend goed 6.950 53 47

Zakelijke diensverlening 180.151 61 39

Overheid en zorg 227.760 26 74

Cultuur, recreatie, overige diensten 40.000 37 63
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Tabel 4. Werknemers en zelfstandig ondernemers geslacht, gemeenten, percentages, 2015

 
Bron: CBS 

werknemer w&z z.o.

man vrouw man vrouw man vrouw

            Aalten       57       43       59       41       66       34

            Apeldoorn       52       48       61       39       64       36

            Arnhem       50       50       59       41       61       39

            Barneveld       58       42       60       40       70       30

            Berg en Dal       34       66       44       56       67       33

            Berkelland       58       42       62       38       66       34

            Beuningen       53       47       55       45       65       35

            Bronckhorst       61       39       66       34       68       32

            Brummen       72       28       61       39       61       39

            Buren       50       50       58       42       67       33

            Culemborg       59       41       59       41       59       41

            Doesburg       62       38       61       39       57       43

            Doetinchem       52       48       55       45       66       34

            Druten       64       36       59       41       65       35

            Duiven       56       44       64       36       67       33

            Ede       54       46       62       38       68       32

            Elburg       58       42       59       41       71       29

            Epe       49       51       58       42       64       36

            Ermelo       50       50       56       44       66       34

            Geldermalsen       63       37       63       37       67       33

            Harderwijk       59       41       62       38       67       33

            Hattem       58       42       61       39       63       37

            Heerde       52       48       58       42       67       33

            Heumen       50       50       54       46       66       34

            Lingewaal       72       28       69       31       69       31

            Lingewaard       47       53       53       47       65       35

            Lochem       58       42       73       27       61       39

            Maasdriel       60       40       57       43       69       31

            Montferland       65       35       63       38       67       33

            Neder-Betuwe       64       36       74       26       71       29

            Neerijnen       74       26       69       31       68       32

            Nijkerk       66       34       64       36       71       29

            Nijmegen       47       53       54       46       62       38

            Nunspeet       53       47       61       39       72       28

            Oldebroek       62       38       73       27       75       25

            Oost Gelre       54       46       51       49       68       32

            Oude IJsselstreek       49       51       46       54       66       34

            Overbetuwe       56       44       60       40       65       35

            Putten       59       41       61       39       68       32

            Renkum       47       53       46       54       58       42

            Rheden       47       53       49       51       62       38

            Rozendaal       45       55       58       42       53       47

            Scherpenzeel       68       32       65       35       72       28

            Tiel       51       49       55       45       68       32

            Voorst       46       54       50       50       66       34

            Wageningen       51       49       61       39       59       41

            West Maas en Waal       47       53       62       38       68       32

            Westervoort       55       45       53       47       64       36

            Wijchen       61       39       56       44       66       34

            Winterswijk       50       50       44       56       68       32

            Zaltbommel       59       41       59       41       66       34

            Zevenaar       57       43       57       43       66       34

            Zutphen       46       54       51       49       60       40
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5.2 Leeftijd 

Deze paragraaf geeft een beeld van de leeftijd van werknemers en zelfstandigen in Gelderland, 

de verschillende regio’s en in de verschillende sectoren. Van alle werkenden in Nederland is 35% 

tussen de 15 en 34 jaar, 45% tussen 35 en 54 jaar en is 19% 55 jaar of ouder. 

 

Onderstaande tabel laat zien dat 38% van de werknemers in Nederland in de leeftijdscategorie 

15-34 jaar valt, gevolgd door 44% in de categorie 35-44 jaar en 18% in de categorie 55 jaar en ouder. 

Voor zelfstandig ondernemers is dat respectievelijk 17%, 53% en 30%. Voor personen die zowel 

werknemers als zelfstandig ondernemer zijn is dit 26%, 56% en 18%.  

 

Voor de Provincie Gelderland geldt dat 38% van de werknemers in de leeftijdscategorie 15-34 jaar 

valt, gevolgd door 44% in de categorie 35-44 jaar en 18% in de categorie 55 jaar en ouder. Voor 

zelfstandig ondernemers is dat respectievelijk 16%, 53% en 32%. Voor personen die zowel 

werknemers als zelfstandig ondernemer zijn is dit 24%, 56% en 19%. 

 

De verhoudingen voor werknemers zijn hetzelfde als de Provincie Gelderland met Nederland als 

geheel vergeleken wordt. Als de percentages zelfstandig ondernemers vergeleken worden, zien 

we dat de percentages niet veel verschillen; een iets groter percentage zelfstandig ondernemers 

in Gelderland is 55 jaar en ouder. Voor de personen die onder de combinatie vallen, zijn de 

verhoudingen ook vrijwel gelijk. 

 
Tabel 5. Werknemers en zelfstandig ondernemers naar leeftijd, Nederland en Gelderland, absolute 

aantallen, 2015 

  Nederland Gelderland 

  15-34 35-54 55 en ouder 15-34 35-54 55 en ouder 

werknemers 2.733.680 3.193.710 1.289.440 289.970 335.100 137.190 

z.o. 155.370 480.100 269.730 16.340 55.590 33.350 

w&z 54.850 116.300 38.360 5.830 13.480 4.600 

Bron: CBS 

 

Als we kijken naar leeftijd in de drie categorieën binnen zes Gelderse regio’s laat Tabel 6 zien 

dat in Midden-Gelderland het grootste percentage (20%) van werknemers boven de 55 jaar of 

ouder is. In Rivierenland bevindt zich het grootste percentage werknemers tussen 15 en 34 jaar 

(42%). Voor wat betreft de zelfstandig ondernemers is ongeveer 50% in alle regio’s tussen de 35 

en 54 jaar. 
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Tabel 6. Werknemers en zelfstandig ondernemers naar leeftijd, regio’s Gelderland, percentages, 2015 

 
Bron: CBS 
 

Als we kijken naar de leeftijdsverdeling in de verschillende sectoren zien we dat de sector 

Handel, vervoer en horeca een ‘jonge’ sector is, waarin 45% tussen 15 en 34 jaar is. In de sector 

Financiële dienstverlening is 59% tussen de 35 en 54 jaar. De Sector Landouw, bosbouw en 

visserij is de ‘oudste’ sector met 32%. 
 

Tabel 7. Werknemers en zelfstandig ondernemers naar leeftijd, sectoren Gelderland, percentages, 2015 

 
Bron: CBS 

15-34 jaar 35-54 jaar 55 jaar en ouder

werknemers

Stedendriehoek en NW Veluwe 41 42 17

Midden-Gelderland 34 46 20

Food Valley 37 44 18

Rijk van Nijmegen 37 44 19

Achterhoek 34 46 19

Rivierenland 42 42 16

z.o.

Stedendriehoek en NW Veluwe 15 53 32

Midden-Gelderland 16 55 30

Food Valley 19 52 30

Rijk van Nijmegen 16 53 31

Achterhoek 11 51 37

Rivierenland 16 53 31

w&z

Stedendriehoek en NW Veluwe 25 56 19

Midden-Gelderland 23 56 21

Food Valley 25 56 19

Rijk van Nijmegen 26 56 19

Achterhoek 19 60 21

Rivierenland 28 55 17

15-34 jaar 35-54 jaar 55 jaar en ouder

Landbouw, bosbouw en visserij 28 40 32

Nijverheid en energie 23 54 23

Bouwnijverheid 30 52 19

Handel, vervoer en horeca 45 39 16

Informatie en communicatie 38 51 11

Financiele dienstverlening 18 59 24

Verhuur en handel van onroerend goed 20 53 27

Zakelijke diensverlening 44 41 14

Overheid en zorg 27 48 25

Cultuur, recreatie, overige diensten 34 44 22
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De gemeenten Brummen, Oude IJsselstreek en Rozendaal hebben het hoogste percentage (22%) 

werknemers in de leeftijdscategorie 55 jaar en ouder (tabel 8).  Zaltbommel (55%) heeft het 

hoogste percentage werknemers in de leeftijdscategorie 15-34 jaar. Lingewaard heeft het 

hoogste percentage zelfstandig ondernemers in de leeftijdscategorie 55 jaar en ouder. In 

Nunspeet is 21% van de zelfstandigen tussen 15 en 34 jaar en daarmee heeft deze gemeente het 

hoogste percentage zelfstandigen in deze leeftijdscategorie.  

 
Tabel 8. Werknemers en zelfstandig ondernemers naar inkomen, gemeenten, percentages, 2015 

 
Bron: CBS 

werknemer w&z z.o.

15-34 jaar 35-54 jaar 55 jaar en ouder 15-34 jaar 35-54 jaar 55 jaar en ouder 15-34 jaar 35-54 jaar 55 jaar en ouder

            Aalten       33       49       18       18       57       25       10       52       38

            Apeldoorn       40       42       18       24       59       17       16       54       30

            Arnhem       31       48       21       24       55       21       19       57       24

            Barneveld       43       42       15       32       52       15       24       49       28

            Berg en Dal       30       47       23       20       56       23       11       54       35

            Berkelland       38       44       18       20       62       18       9       48       43

            Beuningen       39       44       17       30       53       16       15       55       30

            Bronckhorst       36       45       19       22       56       22       10       49       41

            Brummen       31       47       22       21       60       19       14       51       35

            Buren       41       40       18       23       58       19       12       52       36

            Culemborg       35       47       18       26       59       15       11       56       34

            Doesburg       28       51       20       22       59       19       11       49       40

            Doetinchem       36       45       19       18       61       21       16       54       30

            Druten       35       46       19       18       63       19       12       56       32

            Duiven       29       50       21       25       54       21       14       56       30

            Ede       37       44       19       25       55       19       20       52       29

            Elburg       38       45       17       19       58       22       21       55       24

            Epe       42       41       16       28       52       20       14       53       33

            Ermelo       42       41       17       25       53       22       16       52       32

            Geldermalsen       38       44       17       23       63       14       14       54       32

            Harderwijk       38       45       16       24       59       17       18       56       25

            Hattem       39       44       16       29       47       24       15       53       33

            Heerde       33       49       18       29       55       16       14       50       36

            Heumen       42       39       18       15       65       20       13       51       36

            Lingewaal       32       46       22       19       63       18       16       51       33

            Lingewaard       37       42       21       20       55       25       12       55       33

            Lochem       40       41       18       26       53       21       8       50       43

            Maasdriel       37       46       18       26       54       19       16       53       31

            Montferland       38       46       16       21       62       17       12       55       34

            Neder-Betuwe       47       39       13       35       50       15       22       50       28

            Neerijnen       38       48       14       30       51       20       18       52       30

            Nijkerk       47       40       12       28       57       16       19       54       27

            Nijmegen       38       44       18       27       55       19       19       52       29

            Nunspeet       41       42       17       28       58       14       21       52       28

            Oldebroek       40       43       16       27       54       20       20       54       27

            Oost Gelre       32       47       20       20       58       22       13       49       39

            Oude IJsselstreek       28       50       22       15       60       25       11       53       36

            Overbetuwe       38       44       18       27       56       17       14       53       33

            Putten       45       40       15       31       52       18       19       51       30

            Renkum       34       45       21       16       59       25       9       55       35

            Rheden       48       36       16       17       63       20       14       51       35

            Rozendaal       26       52       22 .       67 . .       51       40

            Scherpenzeel       38       45       17       23       55       22       19       57       24

            Tiel       31       48       21       20       58       23       15       56       29

            Voorst       38       44       18       18       61       21       13       51       35

            Wageningen       30       48       22       21       58       21       14       54       32

            West Maas en Waal       35       44       20       23       62       16       15       54       31

            Westervoort       37       45       18       28       51       21       16       50       34

            Wijchen       35       48       16       27       60       13       13       54       33

            Winterswijk       33       46       21       19       60       21       11       50       39

            Zaltbommel       55       34       10       38       49       13       19       51       29

            Zevenaar       37       45       17       16       61       23       13       51       36

            Zutphen       50       34       15       30       49       22       11       55       34
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5.3 Inkomen 

Dit onderdeel geeft een beeld van hoe de inkomens zijn verdeeld per categorie (werknemer, 

zelfstandige of combinatie), per regio en per sector. Van het totaal aantal werkenden in Nederland 

heeft 49% een inkomen van minder van 35.500 euro per jaar, 34% een inkomen tussen de 35.500 

en 71.000 euro per jaar en 14% een inkomen van 71.000 euro of meer. Van 3% is het inkomen 

onbekend. 

 

Bij vergelijking tussen Nederland als geheel en Gelderland specifiek, toont tabel 9 met name een 

groot verschil in inkomen voor werknemers in de categorieën minder dan 35.5000 euro (47% 

tegenover 51%) en 71.000 euro of meer (14% tegenover 11%). Simpel gesteld liggen de inkomens 

in Gelderland lager als deze afgezet worden tegen Nederland als geheel. Voor zelfstandig 

ondernemers is bij vergelijking het inkomen in alle inkomenscategorieën bijna gelijk. Voor hen 

die zowel werknemer als zelfstandig ondernemer zien we een verschil van drie procentpunten in 

de inkomenscategorie 71.000 euro of meer, waarbij dat voor Gelderland lager uitvalt. 

 
Tabel 9. Werknemers en zelfstandig ondernemers naar inkomen, Nederland en Gelderland, 

percentages, 2015 

 
Bron: CBS 

 

Tabel 10 laat zien dat de werknemers in Stedendriehoek en Noordwest Veluwe in vergelijking 

met andere regio’s een groter percentage (58%) minder dan 35.5000 euro per jaar verdient. 

Slechts 8% verdient daar 71.000 euro of meer. In Midden-Gelderland is dit percentage het 

laagst. Daar heeft 15% een inkomen van 71.000 euro of meer en heeft daarmee, vergeleken met 

de andere regio’s, het hoogste percentage personen in die inkomenscategorie. In de Achterhoek 

zit het grootste percentage (68%) zelfstandig ondernemers dat minder dan 35.500 per jaar 

verdient. In de Food Valley zit het grootste percentage (13%) dat 71.000 of meer verdient. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<35.5000 35.500-71.000 71.000 of meer <35.5000 35.500-71.000 71.000 of meer

werknemers 47 36 14 51 35 11

z.o. 64 24 12 63 25 11

w&z 44 37 20 46 37 17

Nederland Gelderland
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Tabel 10. Werknemers en zelfstandig ondernemers naar inkomen, regio’s Gelderland, percentages, 

2015 

 
Bron: CBS 

 

De hoogste inkomens zijn te vinden in de sectoren Informatie en communicatie en Financiële 

dienstverlening (tabel 11).  De laagste inkomens zijn te vinden in de sectoren Cultuur, recreatie, 

overige diensten en Landbouw, bosbouw en visserij. 

 
Tabel 11. Werknemers en zelfstandig ondernemers naar inkomen, sectoren Gelderland, percentages, 2015 

 
Bron: CBS 

< 35.5000 35.500-71.000 71.000 euro of meer

werknemers

Stedendriehoek en NW Veluwe 58 31 8

Midden-Gelderland 47 35 15

Food Valley 46 39 13

Rijk van Nijmegen 48 38 10

Achterhoek 52 36 7

Rivierenland 52 33 9

z.o.

Stedendriehoek en NW Veluwe 63 25 11

Midden-Gelderland 66 22 11

Food Valley 58 29 13

Rijk van Nijmegen 65 23 12

Achterhoek 68 23 12

Rivierenland 60 27 12

w&z

Stedendriehoek en NW Veluwe 51 33 15

Midden-Gelderland 43 37 19

Food Valley 39 41 19

Rijk van Nijmegen 44 36 20

Achterhoek 50 38 12

Rivierenland 47 38 15

< 35.5000 35.500-71.000 71.000 euro of meer

Landbouw, bosbouw en visserij 66 26 5

Nijverheid en energie 35 46 17

Bouwnijverheid 32 57 10

Handel, vervoer en horeca 65 27 6

Informatie en communicatie 33 39 27

Financiele dienstverlening 32 40 27

Verhuur en handel van onroerend goed 39 43 17

Zakelijke diensverlening 57 23 10

Overheid en zorg 48 40 12

Cultuur, recreatie, overige diensten 73 21 6
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Van alle gemeenten hebben Arnhem, Apeldoorn en Nijmegen de meeste werknemers met 

inkomens van minder dan 35.500 euro per jaar (tabel 12). Arnhem heeft van de Provincie 

Gelderland tegelijkertijd ook de meeste werknemers met inkomen van 71.000 euro of meer.  

Arnhem is de gemeente met de meeste zelfstandigen die minder dan 35.500 euro per jaar 

verdient.  Nijmegen, Apeldoorn en Arnhem hebben de meeste zelfstandig ondernemers die 

71.000 euro of meer per jaar verdienen. 

 
Tabel 12. Werknemers en zelfstandig ondernemers naar inkomen, gemeenten, aantallen, 2015 

 
Bron: CBS 

werknemer w&z z.o.

minder dan 35.500 35.500-71.000 71.000 of meer minder dan 35.500 35.500-71.000 71.000 of meer minder dan 35.500 35.500-71.000 71.000 of meer

            Aalten      3 300      2 600       500       100       100       0       900       300       100

            Apeldoorn      48 300      23 100      7 600      1 300       800       400      4 300      1 500       900

            Arnhem      33 700      30 800      16 600      1 300      1 200       700      5 000      1 500       800

            Barneveld      12 100      8 800      2 700       300       300       100      2 100      1 300       500

            Berg en Dal      5 500      3 100       600       100       100       0      1 100       400       200

            Berkelland      4 800      3 300       600       200       100       0      1 900       600       200

            Beuningen      2 500      1 700       500       100       100       0       800       300       200

            Bronckhorst      4 600      3 300       700       200       100       0      1 900       600       200

            Brummen      2 000      2 500       600       100       0       0       700       200       100

            Buren      2 900      1 600       400       100       100       0      1 400       500       200

            Culemborg      3 900      4 200      1 500       100       100       0       900       300       200

            Doesburg      1 200      1 300       300 . . .       400       100       100

            Doetinchem      12 500      8 500      2 100       300       300       100      1 700       600       300

            Druten      2 000      1 900       400       100       0       0       600       200       100

            Duiven      6 100      4 800      1 800       100       100       100       600       300       100

            Ede      22 100      16 900      4 900       600       600       200      3 600      1 800       800

            Elburg      2 500      1 800       500       100       100       0       700       400       100

            Epe      6 700      3 100       800       100       100       0      1 000       400       200

            Ermelo      4 700      2 800       600       100       100       0       800       400       200

            Geldermalsen      5 300      3 400      1 200       100       100       100      1 000       500       300

            Harderwijk      9 500      7 700      1 800       200       200       100      1 200       500       300

            Hattem      1 600      1 200       300 . . .       300       100       100

            Heerde      2 300      1 700       400       0       0       0       500       300       100

            Heumen      2 500      1 100       200       100       0       0       500       200       100

            Lingewaal      1 100      1 400       300 . . .       400       200       100

            Lingewaard      6 400      3 000       700       100       100       0      1 300       600       300

            Lochem      6 000      4 800      1 200       400       300       100      1 600       500       200

            Maasdriel      2 700      2 200       500       100       100       0      1 200       600       200

            Montferland      4 700      3 200       600       100       100       0      1 200       400       100

            Neder-Betuwe      3 500      2 700       700       100       100       100       900       500       200

            Neerijnen      3 000      2 500       700       100       100       0       500       300       100

            Nijkerk      9 700      7 500      2 300       200       200       100      1 300       600       300

            Nijmegen      30 200      25 600      7 700       900       800       500      5 100      1 700       900

            Nunspeet      5 900      2 900       600       100       100       0       800       500       200

            Oldebroek      2 200      1 800       300       0       100       0       800       500       200

            Oost Gelre      8 600      5 000      1 000       200       200       0      1 000       400       100

            Oude IJsselstreek      6 900      5 000       900       200       200       100      1 400       400       200

            Overbetuwe      6 800      4 100       900       200       100       100      1 500       600       300

            Putten      2 900      1 800       400       100       100       0      1 000       500       200

            Renkum      3 600      3 500       900       100       100       100      1 000       400       200

            Rheden      9 700      3 900      1 200       200       100       0      1 300       400       200

            Rozendaal       200       300       100 . . . . . .

            Scherpenzeel      1 100      1 100       300 . . .       300       200       100

            Tiel      9 500      6 900      2 100       200       200       100      1 100       500       200

            Voorst      5 000      2 900       600       100       100       0       900       400       200

            Wageningen      5 500      7 000      3 500       200       200       200       900       300       200

            West Maas en Waal      2 500      1 100       200       100       100       0       800       400       100

            Westervoort       800       300       100 . . .       400       100       100

            Wijchen      5 100      3 900       800       100       100       0      1 300       500       200

            Winterswijk      4 500      3 100       600       100       100       0      1 100       400       200

            Zaltbommel      18 400      7 600      1 800       500       200       100      1 100       500       300

            Zevenaar      5 900      3 900       900       100       100       0      1 200       400       200

            Zutphen      14 800      5 000      1 100       400       200       100      1 600       500       200

werknemer w&z z.o.

minder dan 35.500 35.500-71.000 71.000 of meer minder dan 35.500 35.500-71.000 71.000 of meer minder dan 35.500 35.500-71.000 71.000 of meer

            Aalten      3 300      2 600       500       100       100       0       900       300       100

            Apeldoorn      48 300      23 100      7 600      1 300       800       400      4 300      1 500       900

            Arnhem      33 700      30 800      16 600      1 300      1 200       700      5 000      1 500       800

            Barneveld      12 100      8 800      2 700       300       300       100      2 100      1 300       500

            Berg en Dal      5 500      3 100       600       100       100       0      1 100       400       200

            Berkelland      4 800      3 300       600       200       100       0      1 900       600       200

            Beuningen      2 500      1 700       500       100       100       0       800       300       200

            Bronckhorst      4 600      3 300       700       200       100       0      1 900       600       200

            Brummen      2 000      2 500       600       100       0       0       700       200       100

            Buren      2 900      1 600       400       100       100       0      1 400       500       200

            Culemborg      3 900      4 200      1 500       100       100       0       900       300       200

            Doesburg      1 200      1 300       300 . . .       400       100       100

            Doetinchem      12 500      8 500      2 100       300       300       100      1 700       600       300

            Druten      2 000      1 900       400       100       0       0       600       200       100

            Duiven      6 100      4 800      1 800       100       100       100       600       300       100

            Ede      22 100      16 900      4 900       600       600       200      3 600      1 800       800

            Elburg      2 500      1 800       500       100       100       0       700       400       100

            Epe      6 700      3 100       800       100       100       0      1 000       400       200

            Ermelo      4 700      2 800       600       100       100       0       800       400       200

            Geldermalsen      5 300      3 400      1 200       100       100       100      1 000       500       300

            Harderwijk      9 500      7 700      1 800       200       200       100      1 200       500       300

            Hattem      1 600      1 200       300 . . .       300       100       100

            Heerde      2 300      1 700       400       0       0       0       500       300       100

            Heumen      2 500      1 100       200       100       0       0       500       200       100

            Lingewaal      1 100      1 400       300 . . .       400       200       100

            Lingewaard      6 400      3 000       700       100       100       0      1 300       600       300

            Lochem      6 000      4 800      1 200       400       300       100      1 600       500       200

            Maasdriel      2 700      2 200       500       100       100       0      1 200       600       200

            Montferland      4 700      3 200       600       100       100       0      1 200       400       100

            Neder-Betuwe      3 500      2 700       700       100       100       100       900       500       200

            Neerijnen      3 000      2 500       700       100       100       0       500       300       100

            Nijkerk      9 700      7 500      2 300       200       200       100      1 300       600       300

            Nijmegen      30 200      25 600      7 700       900       800       500      5 100      1 700       900

            Nunspeet      5 900      2 900       600       100       100       0       800       500       200

            Oldebroek      2 200      1 800       300       0       100       0       800       500       200

            Oost Gelre      8 600      5 000      1 000       200       200       0      1 000       400       100

            Oude IJsselstreek      6 900      5 000       900       200       200       100      1 400       400       200

            Overbetuwe      6 800      4 100       900       200       100       100      1 500       600       300

            Putten      2 900      1 800       400       100       100       0      1 000       500       200

            Renkum      3 600      3 500       900       100       100       100      1 000       400       200

            Rheden      9 700      3 900      1 200       200       100       0      1 300       400       200

            Rozendaal       200       300       100 . . . . . .

            Scherpenzeel      1 100      1 100       300 . . .       300       200       100

            Tiel      9 500      6 900      2 100       200       200       100      1 100       500       200

            Voorst      5 000      2 900       600       100       100       0       900       400       200

            Wageningen      5 500      7 000      3 500       200       200       200       900       300       200

            West Maas en Waal      2 500      1 100       200       100       100       0       800       400       100

            Westervoort       800       300       100 . . .       400       100       100

            Wijchen      5 100      3 900       800       100       100       0      1 300       500       200

            Winterswijk      4 500      3 100       600       100       100       0      1 100       400       200

            Zaltbommel      18 400      7 600      1 800       500       200       100      1 100       500       300

            Zevenaar      5 900      3 900       900       100       100       0      1 200       400       200

            Zutphen      14 800      5 000      1 100       400       200       100      1 600       500       200
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5.4 Migratieachtergrond 

Deze paragraaf geeft de percentages niet-westerse werknemers en zelfstandigen weer in 

Gelderland, per regio en per sector. Van het totaal aantal werkenden in Nederland heeft 79% een 

Nederlands-Nederlandse achtergrond en 19% een migratieachtergrond. Van 2% is de 

achtergrond onbekend. Van de personen met een migratieachtergrond heeft 10% een niet-

westerse migratieachtergrond. Daarvan heeft 2% een Marokkaans-Nederlandse achtergrond, 2% 

een Turks-Nederlandse, 2% een Surinaams-Nederlandse, 1% een Caribisch-Nederlandse en 3% 

een andere dan deze achtergrond. 

 

Bij vergelijking van het percentage werknemers met een niet-westerse migratieachtergrond in 

Nederland met Gelderland, liggen de percentages voor Gelderland lager (10% tegenover 6%). Er 

zijn dus minder werknemers van niet-westerse achtergrond in Gelderland wanneer de 

percentages worden afgezet tegen Nederland als geheel. Er zijn in Nederland als geheel meer 

werknemers van Marokkaanse en Surinaamse afkomst dan in Gelderland. De verhoudingen voor 

werknemers met een Turkse en Antilliaanse/Arubaanse achtergrond is gelijk. Voor zelfstandig 

ondernemers geldt ook dat er minder met een niet-westerse achtergrond in Gelderland zijn dan 

in Nederland als geheel (9% tegenover 5%). Er zijn in Nederlands als geheel meer zelfstandigen 

van Marokkaanse en Surinaamse afkomst dan in Gelderland. De verhoudingen voor 

zelfstandigen met een Turkse en Antilliaanse/Arubaanse achtergrond is gelijk als Gelderland 

wordt afgezet tegen Nederland. Tabel 13 geeft de procentuele verdeling weer per herkomstgroep 

voor Nederland en Gelderland. 

 
Tabel 13. Werknemers en zelfstandig ondernemers naar migratieachtergrond, Nederland en 

Gelderland, percentages, 2015 

 Nederland Gelderland 

 NL Marok Turk Sur Ant/Arub NL Marok Turk Sur Ant/Arub 

werknemers 79 2 2 2 1 84 1 2 1 1 

z.o  81 1 2 1 0 88 0 2 0 0 

w&z 83 1 2 2 1 89 1 1 1 0 

Bron: CBS 

 

Tabel 14 laat de verdeling van werknemers en zelfstandigen over de verschillende regio’s zien. 

Rivierenland (9%) en Midden-Gelderland (8%) hebben het grootste percentage werknemers met 

een niet-westerse migratieachtergrond. Midden-Gelderland (8%) en Rijk van Nijmegen (7%) 

hebben van alle regio’s de meeste zelfstandig ondernemers met een niet-westerse 

migratieachtergrond. Midden-Gelderland en Rivierenland hebben de grootste percentages 

personen die zowel werknemer zijn als zelfstandig ondernemer. 
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Tabel 14. Werknemers en zelfstandig ondernemers naar migratieachtergrond, regio’s Gelderland, 

percentages, 2015

 
Bron: CBS 

 

Onderstaande tabel toont in welke sectoren de verschillende etnisch-culturele groepen 

vertegenwoordigd zijn. Personen met een niet-westerse migratieachtergrond zijn vooral 

vertegenwoordigd in de sectoren Zakelijke dienstverlening (10%), Cultuur, recreatie, overige 

diensten (7%), Handel, vervoer en horeca (7%) en Nijverheid en energie (6%). In de sector 

Landbouw, bosbouw en Visserij is het laagste percentage personen met een niet-westerse 

migratieachtergrond te vinden.  

 
Tabel 15. Werknemers en zelfstandig ondernemers naar migratieachtergrond, sectoren Gelderland, 

percentages, 2015 

 
Bron: CBS 

 

NL n-w migratieach Marok Turk Sur Ant/Arub

werknemers

Stedendriehoek en NW Veluwe 85 7 1 2 1 1

Midden-Gelderland 82 8 1 2 1 1

Food Valley 87 4 1 1 1 0

Rijk van Nijmegen 83 6 1 1 1 1

Achterhoek 87 3 0 1 0 0

Rivierenland 78 9 2 2 2 1

z.o.

Stedendriehoek en NW Veluwe 90 4 0 2 0 0

Midden-Gelderland 82 8 0 3 1 0

Food Valley 90 4 0 1 1 0

Rijk van Nijmegen 83 7 1 2 1 0

Achterhoek 92 3 0 1 0 0

Rivierenland 91 4 1 1 1 0

w&z

Stedendriehoek en NW Veluwe 88 5 0 2 1 0

Midden-Gelderland 86 6 1 2 1 0

Food Valley 91 3 . 1 0 .

Rijk van Nijmegen 87 5 1 2 1 0

Achterhoek 94 2 . 1 . 0

Rivierenland 88 6 1 2 1 .

NL  n-w migratieach Marok Turk Sur Ant/Arub

Landbouw, bosbouw en visserij 93 1 0 0 0 .

Nijverheid en energie 85 6 1 2 1 0

Bouwnijverheid 92 2 0 1 0 0

Handel, vervoer en horeca 86 7 1 2 1 0

Informatie en communicatie 87 5 0 1 1 1

Financiele dienstverlening 90 3 0 1 1 0

Verhuur en handel van onroerend goed 91 3 0 1 0 0

Zakelijke diensverlening 72 10 2 2 2 1

Overheid en zorg 89 4 0 1 1 0

Cultuur, recreatie, overige diensten 85 7 1 1 1 1
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Duiven (11%) en Zaltbommel (16%) hebben de meesten werknemers met een niet-westerse 

migratieachtergrond. Arnhem, Nijmegen en Tiel hebben de meeste zelfstandig ondernemers 

met een niet-westerse migratieachtergrond. 

 
Tabel 16. Werknemers en zelfstandig ondernemers naar migratieachtergrond, gemeenten, percentages, 

2015 

 
Bron: CBS 
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5.5. Arbeidsuitgedaagden 

Dit onderdeel geeft een beeld van de aantallen arbeidsuitgedaagden (via cijfers over 

arbeidsongeschiktheidsuitkeringen) in Gelderland per categorie (werknemer, zelfstandig 

ondernemen of een combinatie daarvan), per regio en per sector. 

 

Er zijn in totaal 135.820 personen die een Arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen in 

Nederland. Daarvan zijn 115.890 personen werknemers en 18.290 personen zelfstandig 

ondernemers. In de Provincie Gelderland zijn er 13.930 werknemers doe een dergelijke uitkering 

ontvangen en 2020 zelfstandig ondernemers.  

 

Onderstaande tabel 17 geeft weer dat de regio Stedendriehoek en Noordwest Veluwe het grootste 

aantal werknemers met een arbeidsgeschiktheidsuitkering heeft. De twee regio’s Stedendriehoek 

en Noordwest Veluwe en Achterhoek hebben de meeste zelfstandig ondernemers met een 

arbeidsgeschiktheidsuitkering. 

 

Tabel 17.  Werknemers en zelfstandig ondernemers naar arbeidsongeschiktheidsuitkering, 

regio’s Gelderland, aantallen, 2015 

 
Bron: CBS 

 

 

werknemers

Stedendriehoek en NW Veluwe 3590

Midden-Gelderland 2840

Food Valley 1650

Rijk van Nijmegen 1830

Achterhoek 2090

Rivierenland 1420

z.o.

Stedendriehoek en NW Veluwe 440

Midden-Gelderland 340

Food Valley 190

Rijk van Nijmegen 300

Achterhoek 400

Rivierenland 250

w&z

Stedendriehoek en NW Veluwe 50

Midden-Gelderland 40

Food Valley 20

Rijk van Nijmegen 30

Achterhoek 30

Rivierenland 20
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Tabel 18 geeft weer dat de meeste arbeidsgeschiktheidsuitkeringen voorkomen in de sectoren 

Nijverheid en energie, Handel, vervoer en Horeca en Overheid en zorg. 

 
Tabel 18. Werknemers en zelfstandig ondernemers naar arbeidsongeschiktheidsuitkering, sectoren 

Gelderland, aantallen, 2015 

 
Bron: CBS 

 

De gemeenten Nunspeet, Doetinchem, Geldermalsen en Oost Gelre hebben de meesten 

werknemers met een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Winterswijk, Westervoort, Berkelland, 

Culemborg, Druten, Montferland en Wijchen hebben de meeste zelfstandig ondernemers met een 

arbeidsongeschiktheidsuitkering.   

  

Landbouw, bosbouw en visserij 520

Nijverheid en energie 4020

Bouwnijverheid 720

Handel, vervoer en horeca 3780

Informatie en communicatie 160

Financiele dienstverlening 170

Verhuur en handel van onroerend goed 100

Zakelijke diensverlening 2230

Overheid en zorg 3600

Cultuur, recreatie, overige diensten 850
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Tabel 19. Werknemers en zelfstandig ondernemers naar arbeidsongeschiktheidsuitkering, 

gemeenten, percentages, 2015 

 
Bron: CBS 

werknemer w&z z.o.

            Aalten       1 .       2

            Apeldoorn       2       1       2

            Arnhem       2       1       1

            Barneveld       1 .       1

            Berg en Dal       2 .       2

            Berkelland       2 .       3

            Beuningen       1 .       2

            Bronckhorst       2 .       2

            Brummen       1 .       2

            Buren       2 .       2

            Culemborg       1 .       3

            Doesburg       1 . .

            Doetinchem       3       1       2

            Druten       2 .       3

            Duiven       2 .       1

            Ede       2 .       1

            Elburg       2 .       1

            Epe       2 .       2

            Ermelo       2 .       1

            Geldermalsen       3 .       2

            Harderwijk       1 .       2

            Hattem       2 . .

            Heerde       2 .       2

            Heumen       2 .       2

            Lingewaal       1 .       2

            Lingewaard       1 .       2

            Lochem       1 .       2

            Maasdriel       1 .       2

            Montferland       1 .       3

            Neder-Betuwe       1 .       2

            Neerijnen       1 .       1

            Nijkerk       1 .       2

            Nijmegen       2       1       2

            Nunspeet       4 .       2

            Oldebroek       2 .       1

            Oost Gelre       3 .       2

            Oude IJsselstreek       2 .       2

            Overbetuwe       2 .       2

            Putten       1 .       1

            Renkum       2 .       2

            Rheden       2 .       2

            Rozendaal       2 . .

            Scherpenzeel       1 .       2

            Tiel       2 .       1

            Voorst       2 .       2

            Wageningen       1 .       2

            West Maas en Waal       2 .       2

            Westervoort       2 .       3

            Wijchen       1 .       3

            Winterswijk       2 .       3

            Zaltbommel       1 .       2

            Zevenaar       2 .       2

            Zutphen       2 .       2
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6. EXPERTS, GEMEENTEN EN WERKGEVERS 
Er is met verschillende partijen gesproken om een idee te krijgen van 1) hoe er gekeken wordt 

naar diversiteit en inclusie, 2) de manier waarop binnen hun organisatie vorm hieraan wordt 

gegeven en 3) welke rol zij zien voor de Provincie Gelderland. In het onderstaande wordt per 

thema weergegeven hoe deze partijen denken. 

 

Er is met de volgende personen gesproken: 

 
 

6.1 Missie en visie 

Werkgevers, gemeenten en experts/vertegenwoordigers van organisaties die zich met diversiteit 

en inclusie bezighouden hebben hun eigen visie en daaraan gerelateerde missie met betrekking 

tot diversiteit en inclusie. Experts willen vooral voor bewustwording zorgen, voor verbinding en 

willen de meerwaarde duidelijk maken van diversiteit voor organisaties. 

 

Expert Alice Ode (Diversiteit in Bedrijf) en Martine Schuijer (VNO-NCW en MKB Nederland) 

noemen dat diversiteit primair een business case moet zijn voor bedrijven, dat het geen goede 

doelen project is en dat er vooral veel voordeel te behalen valt in termen van ideeën, wensen en 

behoeften van klanten. Aan deze bewustwording willen zij bijdragen. 
 

 

 

Naam Organisatie Functie

1 Alice Ode Diversiteit in bedrijf Projectleider

2 David Pollard Workplace Pride Directeur

3 Hans Bellaart Kennisplatform Integratie en Samenleving Senioronderzoeker

4 Jamila El Mourabet Diversity trainer en consultant

5 Martine Schuijer

VNO-NCW midden en MKB Nederland 

midden. 

Secretaris onderwijs en 

arbeidsmarkt

6 Terence Guiamo PWC / Agora

Head of Diversity and 

Inclusion / Voorzitter

7 Hans Bakker MKB Nederland Regiomanager

8 Yuri Starrenburg PSO Nederland Bestuurder

9 Yelly Weidenaar Stichting Talent naar de Top Directeur

10 Cleide Argôlo da Silva Gemeente Arnhem Specialist afdeling P&O

11 Fay MackNack-Polling Gemeente Apeldoorn Strategisch HRM adviseur

12 Frans Langeveld Gemeente Doetinchem Wethouder

13 Tamara Fontein Gemeente Nijmegen Beleidsadviseur P&O

14 Koos Karsijns Bouwmensen Rivierengebied

15 Siham Achahboun Achmea

HR specialist diversiteit en 

inclusie 

Experts

Gemeenten

Werkgevers

Directeur 

Diversiteit in Bedrijf 

“ 
Dus wij zeggen nu, eigenlijk in alles wat wij doen, proberen we zoveel mogelijk werkgevers 

te laten zien dat het verstandig is, voor zowel je bedrijfsvoering, economisch gezien als voor 

de meer softere zaken als sfeer en ziekteverzuim en al dat soort dingen, om een meer divers 

personeelsbeleid te voeren. - (Martine Schuijer) 

“ 
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Ook Hans Bellaart (KIS) meent dat organisaties vooral moeten weten waarom diversiteit en 

inclusie zo belangrijk is, maar dat het idee geïntegreerd moet zijn in alle facetten van de 

organisatie: 

 

 

 

 

 

 

 

Yuri Starrenburg geeft een andere invalshoek aan. De organisatie PSO Nederland heeft als doel 

om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam en op een kwalitatief goede 

wijze aan werk te helpen bij meer werkgevers. Netwerken van menen zijn daarbij belangrijk. 

Over de uitdagingen hiervan zegt hij: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is een meetinstrument dat objectief bepaalt in 

welke mate een organisatie socialer onderneemt en is uitgegroeid tot landelijk erkende norm voor 

inclusief ondernemerschap en inclusieve werkgevers. Door een PSO keurmerk krijgen 

organisaties erkenning dat zij het goed doen op het gebied van sociaal ondernemen.  

 

Jamila El Mourabet noemt ook het belang van netwerken en verbinding:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Bakker (MKB Nederland) benadert inclusie vooral praktisch: 

Mijn visie is dat het heel belangrijk is dat je weet wat je uiteindelijke doel is met 

diversiteitsbeleid. En dat het niet enkel gaat om poppetjes tellen. Het zit in alle facetten. Het 

zit in je werkwijze, de manier van communiceren, je klantgerichtheid en je imago noem maar 

op. Als je niet oppast krijg je een draaideureffect. Dus het is meer dan alleen maar oh we 

moeten een afspiegeling zijn van. “ 

“ 

Ook mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie moeten kansen krijgen. (…) Je ziet dat 

er economisch zwakkere wijken zijn of straten zelfs soms waarbij het netwerk van 

bijvoorbeeld van kinderen die daar wonen, zich beperkt tot de straat voor en achter hun, 

even heel plat. Er zijn ook gebieden waar men, als je daar een kind hebt met een afstand tot 

de arbeidsmarkt, maar buurman heeft bedrijf X en daarnaast is bedrijf Y en weet ik veel 

wat. En dan wordt dan gezegd, ah Jantje heeft wel een beperking maar die kan gewoon bij 

ons aan de slag hoor, of op de voetbalclub. Maar als jouw netwerk een straat is waar heel 

veel mensen het eigenlijk niet makkelijk hebben, dan val je gewoon altijd buiten boord. En 

dan is het niet zo van, er is altijd wel iemand die ook wel daarvoor openstaat. Dan moet het 

gewoon normaal zijn dat bedrijven daar aandacht voor hebben. 

“ 
“ 

Mijn persoonlijke missie is dat ik het ontzettend belangrijk vind om een bijdrage te leveren 

aan de verbinding leggen tussen verschillende groepen. Ik geloof dat we allemaal in 

verschillende soorten netwerken zitten waardoor we onvoldoende aan elkaar denken. Dat 

begint al bij werk. Op het moment dat ik in jouw netwerk zet, dan denk ik eerder aan jou 

als ik een functie te vergeven heb dan wanneer je helemaal buiten mijn kader zit. Die 

verbindende rol vind ik heel erg belangrijk en een stukje bewustwording. Maar ik denk dat 

de volgende stap het met zijn alle doen is. Dus echt implementatie. Dus de vertaling van 

beleid naar gewoon daadwerkelijke implementatie en actie. Daar zie ik voor mijzelf een 

“ 

“ 

Voor mij is inclusie geen doel op zich. Het is een middel om mensen aan het werk te 

helpen. We hebben op dit moment een krapte op de arbeidsmarkt en daar zouden ze een 

rol in kunnen spelen. “ 

“ 
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Werkgevers geven aan dat diversiteit en inclusie noodzakelijk is voor hun bestaan. Siham 

Achahboun (Achmea) zegt hierover: 

 

 

 

 

 

 

 

De strategie van Achmea is bijvoorbeeld het specifiek richten op de vier doelgroepen vrouwen, 

etnisch-culturele groepen, LHBT en arbeidsuitgedaagden. De gemeente Doetinchem geeft aan 

dat zij vooral actief zijn op het gebied van mensen met een mentale of fysieke beperking. De 

Gemeente Nijmegen geeft het belang van kleine stapjes met kleine maatregelen. De Gemeente 

Arnhem noemt dat zij gaan voor inclusie en diversiteit en dat iedereen zich welkom moet voelen. 

De Gemeente Apeldoorn geeft aan dat het vooral belangrijk is om een voorbeeldfunctie te zijn 

richting de samenleving; je kunt niets van het bedrijfsleven verwachten als je er zelf als gemeente 

niet mee bezig bent. 

 

Fay MacNack (Gemeente Apeldoorn) geeft aan dat zij als organisatie vooral een voorbeeldrol 

willen vervullen richting de maatschappij. Een manier om diversiteit binnen de organisatie te 

bewerkstelligen is werken middels een quotum, maar voor dit quotum waren zij al bezig met het 

thema. Op het moment hebben zij 85 menen in dienst die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. 

 

Strategieën volgens gemeenten zijn:  

• De organisatie van evenementen; 

• Een quotum;  

• Het zetten van kleine stapjes.  

 

Over het laatste zegt Tamara Fontein (Gemeente Nijmegen): 

 

 

 

 

 

 

6.2 Activiteiten 

Gemeenten en werkgevers voeren de volgende activiteiten uit op het gebied van diversiteit en 

inclusie: 

• Een strategische personeelsplanning met betrekking tot werving bij externe vacatures; 

• Traineeprogramma Werken zonder Beperken (Nijmegen, Arnhem en Provincie 

Gelderland). Dat is een talenttraject dat opgezet is om jongeren met een arbeidsbeperking 

Dus we moeten gewoon ten alle tijden op verschillende manieren klantrelevant en 

toonaangevend blijven. Klantrelevant en toonaangevend dat klinkt heel mooi, maar dat 

blijf je alleen als je inderdaad midden in de maatschappij staat en weet wat er speelt. (..) 

Dus we hebben gezegd diversiteit en inclusie is voor ons een van de punten die extra 

aandacht vereist.  “ 

“ 
“ 

Wij hebben besloten om kleine stapjes te zetten. Met laagdrempelige maatregelen proberen we 

een duidelijk waarneembaar effect te creëren. Hierbij is afgesproken dat we als het nodig is ook 

een stapje verder kunnen gaan. We gaan niet met een grote big bang alles anders doen, maar 

we zetten kleine effectieve stapjes. 

 

“ 
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(die opgenomen zijn in het doelgroepenregister in het kader van de Wet Banenafspraak) 

aan het werk te helpen;  

• All-inclusive week (Gemeente Arnhem). Dit is een week waarin door middel van 

verschillende activiteiten het thema binnen de organisatie wordt neergezet; 

• Ondertekening Charter Diversiteit in Bedrijf; 

• Per kwartaal binnen de organisatie aandacht vragen voor een specifiek thema gerelateerd 

aan diversiteit en inclusie. 

 

De Gemeente Doetinchem (Frans Langeveld) geeft aan dat zij bij werving, in advertenties, 

expliciet aangeven dat iedereen wordt uitgenodigd om te solliciteren: 

 

 

 

 

 

 

De Gemeente Nijmegen is gestart met een diversiteitsbeleid op te zetten omdat zij een organisatie 

‘voor iedereen’ willen zijn. Dit beleid bestaat uit een startnotitie en een uitvoeringsplan. Tamara 

Fontein zegt hierover: 

 

 

 

 

 

 

6.3. Randvoorwaarden 

Volgens de experts, gemeenten en werkgevers zijn belangrijke randvoorwaarden de volgende: 

• Management moet de boodschap uitdragen; 

• Commitment bij de top; 

• Voldoende middelen (financieel en capaciteit); 

• Bewustwording in de gehele organisatie; 

• Duidelijke doelstellingen; 

• Een aangewezen persoon zijn die verantwoordelijk is; 

• Een duidelijke strategie;  

• Een duidelijke visie voor HRM; 

• Een open cultuur/gunstig klimaat; 

• Een heldere visie op diversiteit en inclusie; 

• Een combinatie zijn top-down en bottom-up invloeden. 

 

 

 

 

 

“ 
Er wordt in advertenties bij het werven van mensen expliciet aangegeven dat mensen met een 

andere achtergrond en met name qua afkomst worden uitgenodigd  om te solliciteren. Maar 

dat leidt in de praktijk niet tot stormloop van kandidaten die zeggen ik wil in Doetinchem die 

rol pakken. 

“ 

“ 
We hebben een start notitie gemaakt waarin we het voorstel hebben opgenomen om ons meer 

te gaan richten op diversiteit. Het was eigenlijk alleen diversiteit, maar gaandeweg is hier 

inclusie bijgekomen. We zijn het uitvoeringsplan nu aan het afronden, waarin we concrete 

acties en maatregelen hebben benoemd om diversiteit en inclusie in onze organisatie te 

vergroten. 

 

“ 
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Volgens de experts, gemeenten en werkgevers zijn belangrijke randvoorwaarden de volgende: 

• Commitment bij de top;  

• Management moet de boodschap uitdragen; 

• Voldoende middelen (financieel en capaciteit); 

• Bewustwording in de gehele organisatie;  

• Duidelijke doelstellingen. 

die v 

Over het laatste punt zegt Hans Bellaart (KIS): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leiderschap wordt door de meerderheid van de geïnterviewden als cruciaal gezien. Yuri 

Starrenburg (PSO) zegt hierover: 

 

 

 

 

 

Over leiderschap zegt Yelly Weidenaar (Stichting Talent naar de Top): 

 

 

 

 

 

 

Jamila El Mourabet wijst op het belang ervan dat vanuit de top doelstellingen worden 

geformuleerd. Terrence Guiamo (PWC en Agora Network) zegt over het belang van de top:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ 
Je moet gewoon een begin hebben en van daaruit blijf je aan dat fundament werken. Regie op 

het proces is erg belangrijk. Dat het langzamerhand een integraal proces wordt op meerdere 

facetten. Dat kan alleen stap voor stap, waarbij tegelijkertijd top-down en bottom-up wordt 

gewerkt. Daar geloof ik ook sterk in. Sommige managers zeggen: “laat dit maar bottom-up 

gebeuren!”. En geven geen sturing aan het proces.  Alleen top-down kan ook niet. We kennen 

managers die zelf graag willen en diversiteitsbeleid wille uitdragen. Ik kende een manager - 

met een migratieachtergrond – die ervoor ging. Maar het lukte niet. Want als je daar in je 

eentje voor staat, ook al ben je de baas, dan krijg je het nog niet altijd voor elkaar. 

“ 

“ 
Leiderschap is belangrijk. We hebben niet voor niks bij ons plan van aanpak dat het 

pas wordt goedgekeurd als het op bestuurlijk of directieniveau is ondertekend. 

“ 
“ 

Wat wij merken, is dat leiderschap cruciaal is. Gezien de organisaties, de manier 

waarop wij in Nederland georganiseerd zijn, is er een bepaalde maat van hiërarchie. 

Dat betekent dat de top het onderwerp moet agenderen en moet uitdragen. Dat is echt 

essentieel voor het succes. 

“ 

“ 
Als je kijkt naar een organisatie en je kijkt naar het beleid waar diversiteit en inclusie 

staat, kan je bijna direct het een op een koppelen aan hoe zo een CEO erin staat. Je 

ziet bij de organisaties waar het een goeie plek heeft gekregen en waar er best veel in 

geïnvesteerd wordt, zie je dat de CEO zich er heel duidelijk voor uitspreekt. In de 

organisaties waar het maar moeizaam op gang komt, is het vaak dat de CEO meer zo 

een uitspraak doet van, ga je gang ik vind het prima. Maar je zal hem of haar er niet 

heel duidelijk over horen. 

“ 
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“ 
Ik denk dat het belangrijk is dat je er als organisatie vanuit een intrinsieke motivatie voor wil 

gaan en dat het niet alleen windowdressing is. 

“ 

Martine Schuijer (VNO-NCW en MKB Nederland) geeft aan dat een belangrijke randvoorwaarde 

is dat werkgevers en ondernemers zich bewust worden van hun eigen vooroordelen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als randvoorwaarden om diversiteit en inclusie binnen de organisatie vorm te geven, noemen 

gemeenten:  

• Het belang van bewustwording in de organisatie; 

• Tools; 

• Leiderschap; 

• Interne branding (het moet leven, er moet draagvlak zijn); 

• Een projectgroep die zich ermee bezighoudt; 

• Aanpassing van processen en intrinsieke motivatie. van processen en intrinsieke 

motivatie.  

 

Frans Langeveld van de Gemeente Doetinchem noemt het belang van bewuste inzet van tijd, 

energie en capaciteit en dat diversiteitsbeleid niet vanzelf goedkomt: 

 

 

 

 

 

Tamara Fontein (Gemeente Nijmegen) zegt over intrinsieke motivatie: 
 

 

 

 

 

Werkgevers noemen de volgende randvoorwaarden om diversiteit en inclusie vorm te geven: 

• Faciliteren van werkgevers; 

• ‘Ontzorgen’; 

• Werkgever of ondernemer bewustmaken van de voordelen van diversiteit en ruimte 

creëren in de organisatie.  

 

Over ontzorgen zegt Hans Bakker (MKB Nederland): 

 

 

“ 
De eerste stap is dat een werkgever of ondernemer, HR-professional zich bewust is 

dat hij ook vooroordelen heeft, want die hebben we allemaal. En als je daar niet bewust 

van bent, ga je nooit anders kijken naar die arbeidsmarkt. Dan zoek je dus precies 

naar wat bij je past. Dat zie je natuurlijk vaak gebeuren. Dat je dan een kloon van 

jezelf aanneemt. Dus als je je niet bewust bent van die vooroordelen, gebeurd er naar 

mijns inziens op diversiteit en inclusie helemaal niets. Dus belangrijke voorwaarden. 

Maak mensen bewust van het feit dat je vooroordelen hebt. 

“ 

“ 
Wat in ieder geval nodig zal zijn is er erkenning is voor het feit dat diversiteitsbeleid niet 

spontaan vanuit zichzelf zal komen, maar dat je er aandacht aan moet besteden en capaciteit 

op moet zetten. 

“ 

“ 
Als je als bedrijf besluit om een arbeidsgehandicapte in dienst te nemen, dan vraagt dat nog 

wel wat van een bedrijfsleider.(...) Dat ontzorgen is wel belangrijk. Je moet de drempel zo laag 

mogelijk maken. 

“ 
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6.4 Effectieve instrumenten 

Als effectieve instrumenten om diversiteit en inclusie te agenderen of onder de aandacht te 

brengen wordt genoemd: 

• Het belang van kennisdeling binnen de organisatie (bijvoorbeeld middels het intranet); 

• In dialoog blijven met het management; 

• Organisatie van bijeenkomsten over het thema; 

• Samenwerken met belangenorganisaties; 

• Duidelijk van de meerwaarde (om zo draagvlak te creëren); 

• Meten middels rapportage. 

 

Over meten zegt Terrence Guiamo (PWC en Agora Network): 

 

 

 

 

 

Werkgevers noemen als effectieve instrumenten: 

• Het belang van bijeenkomsten; 

• Nieuwsbrieven; 

• Artikelen in ondernemersmagazines; 

• Blijven praten met elkaar over ervaringen (storytelling). 

 

Over de organisatie van bijeenkomsten wordt aangegeven dat het belangrijk is dat deze gericht 

zijn op de core business van organisaties, in plaats van op diversiteit of speciale doelgroepen. 

Martine Schuijer (VNO-NCW midden MKB Nederland) zegt hierover: 

 

 

 

 

 

Siham Achahboun (Achmea) geeft aan hoe er door middel van spreektijd bij belangrijke 

vergaderingen aandacht gevraagd is: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ 
Zorg ervoor dat je zo snel mogelijk met cijfers komt. Hoe ziet je culturele diversiteit in je 

organisatie eruit. Ga daarnaar op zoek. Kijk ook naar de verdeling in de beroepsbevolking 

bijvoorbeeld. Het liefst per level, want dat is het meest interessante. 

“ 
“ 

Dan heb je een heel andere discussie dan wanneer je een bijeenkomst uitschrijft over het 

aannemen van mensen met een arbeidsuitdaging, want dan komen de mensen die dat toch al 

doen. 

“ 

“ 
Dus we hebben gezegd, als we een thema voor het eerst over de bühne willen brengen, dan 

willen wij iets van spreektijd krijgen op een belangrijke vergadering. Dat heet bij ons dan de 

directieraad 24 uur. Dat is één dag in het half jaar waar de nieuwe belangrijke thema’s worden 

geïntroduceerd. Dus toen hebben we gezegd: we willen daar een half uurtje hebben om gewoon 

het persoonlijke verhaal. Ik geloof ook dat dat binnen Achmea heeft gezorgd dat we binnen een 

jaar zo ver zijn gekomen dat we nu zijn. 

“ 
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Effectieve instrumenten zijn: 

• De agendering van het thema bij de top; 

• Formulering van een duidelijk beleid; 

• Trainingen, sponsor-/mentorpogramma’s (coaches, mentors, sponsors); 

• Voorstellen van rolmodellen/voorbeelden 

 

Hans Bellaart (KIS) noemt dat het van belang is om aan organisaties, die diversiteit en inclusie 

nog niet hebben geïncorporeerd, de meerwaarde ervan te laten zien door middel van treffende 

voorbeelden: 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5 Bewustwording 

Experts menen dat bewustwording gepaard gaat met een set van maatregelen waarbij zowel de 

doelgroepen als het management en afdelingen binnen de organisatie worden betrokken. Yelly 

Weidenaar (Stichting Talent naar de Top) zegt hierover: 

 

 

 

 

 

 

 

Bewustwording dient als eerste gecreëerd te worden bij de mensen die elke dag met diversiteit 

te maken hebben, meent Jamila El Mourabet. Dit zijn in de eerste instantie personen aan de 

voorkant van de organisatie zoals recruiters en lijnmanagers. Zij kunnen bijvoorbeeld getraind 

worden op bias en vooroordelen, die ze hebben in het werven en selecteren. 

 

Bewustwording omtrent diversiteit en inclusie kan volgens gemeenten op de volgende manieren 

gecreëerd worden: 

• Praten met collega’s en praten met managementteams; 

• Door middel van lezingen, de ondertekening van de Charter Diversiteit in Bedrijf en/of 

de Charter Talent naar de Top; 

• Op regelmatige basis binnen de organisatie, op verschillende niveaus, aandacht vragen 

voor diversiteit en inclusie. 

 

 

“ 
In de loop van de jaren heb ik wel gezien dat je mooie dingen op papier kan zetten, een mooi 

artikeltje. Waar het om gaat is dat als mensen nog niet helemaal dat inzicht hebben van wat 

de meerwaarde daarvan is, om dat te gaan doen, dat het mensen echt moet raken. Dus dat je 

met hele treffende voorbeelden met verhalen uit de eerste hand, met de klant waar het om gaat 

of de professionals, bijvoorbeeld als een manager ziet, maatschappelijk werker die zegt van ja 

ik kreeg zo een geval, dat vind ik zo moeilijk. Hoe moet je dat dan doen? Hoe zou u dat doen? 

“ 
“ 

Je hebt verschillende afdelingen binnen een organisatie die zich daarmee moeten bemoeien. De 

top die het uitdraagt, maar ook de communicatieafdeling zelf die met leuke ludieke campagnes 

of een divers beeld meenemen in hun uitingen zowel intern als ook naar de arbeidsmarkt. Dus 

je communicatieafdelingen zijn altijd cruciaal om mee te nemen. HR-afdeling die natuurlijk 

met hun instrumenten dat moeten realiseren. 

“ 
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Fay MackNack noemt specifieke activiteiten waarmee zij bewustwording binnen de organisatie 

bewerkstelligen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frans Langeveld (Gemeente Doetinchem) noemt dat er eerst in beeld moet komen wat er precies 

speelt om zo meer bewustwording te creëren. Bewustwording is volgens hem de eerste stap: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volgens de werkgever Achmea (Siham Achahboun) gaan bewustwording en borging samen en 

zijn het simultane processen: 

 

 

 

 

 

 

6.6 Creëren van draagvlak 

Draagvlak kan gecreëerd worden door met elkaar in gesprek te gaan en vragen te stellen over het 

waarom en de meerwaarde van diversiteit en exclusiviteit. Het is hierbij van belang om dan 

verschillende personen uit de organisatie hierin te betrekken.  

 

Yuri Starrenburg (PSO Nederland) verbindt het creëren van draagvlak aan de verankering van 

inlcusiviteit binnen een organisatie. Het thema moet dus niet gebonden zijn aan één persoon die 

zich met het onderwerp bezighoudt, maar verankerd binnen onderdelen van de organisatie. Hij 

zegt hierover: 

 

“ 
Een bewust moment voor de organisatie begin dit jaar was het ondertekenen van de Charter 

Diversiteit van de organisatie Diversiteit in Bedrijf. Daarnaast is een mooi eik-punt onze her-

certificering van de PSO ladder, trede 3 die dit najaar is bevestigd. Dit is de hoogst haalbare 

ladder voor sociaal werkgeverschap. Voor de interne organisatie focussen we ons per kwartaal 

op een thema. Zo staat dit najaar in het teken van mensen met een psychische achtergrond. 

In de eerste twee weken van oktober zijn er foto’s tentoongesteld van deze bijzondere groep 

mensen. Deze tentoonstelling is gekoppeld aan de interne training ‘Sterk tegen Stigma’ die 

we dit najaar aanbieden vanuit onze eigen opleidingsacademie. 

“ 

“ 
Laten we het in ieder geval gaan agenderen en op de agenda krijgen en ook in de breedte kijken 

van leeft dat nou in onze samenleving en welke stappen kunnen we zetten om het toch beter 

in beeld te krijgen. Onbewust, onbekwaam is dat anders. Daar zitten we gewoon meer in. We 

weten het onvoldoende. Dus lijkt het niet te bestaan. Laten we eerst maar bewustwording 

hebben. Dan kunnen we ook beter gaan kijken naar waar we de stappen kunnen zetten. (...)Het 

begint gewoon met bewustwording. Dat is bijna een open deur, maar het is wel gewoon aan 

de orde. In een stad als Doetinchem met zestig duizend inwoners kan het niet zo zijn dat het 

hier paradijs op aarde is. We streven er misschien met zijn alle wel naar, maar er zijn een 

aantal dingen op te lossen.  Er zijn mensen die aangeven, formeel of informeel, dat ze ervaren 

dat hun sekse, hun geaardheid, hun ras, kleur, wat dan ook. In ieder geval leidt tot negatieve 

keuzes. Dat willen we niet. 

 

“ 
“ 

Het is geen stap één en vervolgens gaan we dat borgen. We gaan het gelijktijdig doen. Continu 

als we dan zo een presentatie hebben dan is het ook meteen van oké, hoe zien jullie dit terug. 

Waar lopen jullie tegenaan. Vervolgens zullen we daaruit voortkomend ook een afspraak 

inplannen om te kijken van oké, hoe kunnen we diversiteit dan borgen in alles wat jullie doen. 

“ 
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Als het gaat om het creëren van draagvlak noemen werkgevers dat het belangrijk is om goede 

voorbeelden te noemen van bedrijven die dit gerealiseerd hebben, vooral kleine bedrijven. Het 

gaat daarbij om een eerlijk verhaal over ervaringen, mooie en moeilijke zaken. Ook zijn trainingen 

belangrijk. 

 

6.7 Borging 

Borging van diversiteit en inclusie in de organisatie kan plaatsvinden door middel van: 

• Rapportage aan de Raad van Bestuur/top; 

• Medewerkerstevredenheidonderzoeken; 

• Verankering in waarden en processen; 

• Trainingen; 

• HR: aanname, beoordeling, promotie; 

• Streefcijfers;  

• Per bedrijfsonderdeel een kernteam opstellen, die bestaat uit senior-managers, 

middenkader managers en mensen uit verschillende doelgroepen; 

• Evaluatie aan de hand van cijfers/behaalde targets, KPI’s voor bijvoorbeeld recruiters; 

• Werving en selectie; 

• Commitment vanuit de top. 

 

Diversiteit en inclusie moeten verankerd zijn in processen en vooral geen eenmalige of tijdelijke 

actie zijn. Terrence Guiamo (PWC en Agora Network) meent dat dat borging twee kanten heeft: 

verankering in processen en verankering in waar een organisatie voor staat, in de missie en de 

waarden.  

 

Jamila el Mourabet (Diversiteit en inclusie trainer en consultant) noemt het belang van kernteams: 

 

 

 

 

 

 

  

 

Borging kost volgens Hans Bellaart (KIS) tijd, is een proces en heeft ook met cultuur te maken: 
 

 

 

 

“ 
Wat ik veel in het verleden heb gezien is dat er mensen met het onderwerp bij een organisatie 

actief waren. Op het moment dat ze wisselde van baan of uitvielen of whatever, dan was het 

onderwerp gewoon niet meer in beeld. Het belangrijkste is het binnen en buiten je organisatie: 

dat is HR, dat is inkoop, dat is beleid noem maar op. 

“ 
“ 

Wat werkt is dat je per bedrijfsonderdeel een kernteam vormt. En dat betekent dat je per daar 

senior-managers in hebt, middenkader managers, mensen uit verschillende doelgroepen die 

daarbij zijn aangesloten. Het zijn je believers van dat bedrijfsonderdeel. Het zijn je oren en 

ogen in je bedrijfsonderdeel en het zijn je aanjagers. Je maakt kernteams per bedrijfsonderdeel 

en die kernteams die komen samen en werken gezamenlijk aan het plan van het 

bedrijfsonderdeel. Daar komen resultaten uit. En die resultaten worden op kwartaalbasis op 

het hoogte niveau, gemonitord en bekeken en geëvalueerd. 

“ 

“ 
Hoe gaat het nou en wat kunnen we nou nog beter doen? En cultuur is wel heel moeilijk. Dat 

raakt mensen ook soms, het gaat soms over dingen zoals bepaalde humor, wat is nou nog leuk 

op de personeelsbarbecue. En als de cultuur is van lekker dronken worden op de 

personeelsbarbecue en het was altijd zo gezellig met al die grappen die er werden gemaakt en 

dan gaat iemand zeggen van ja ik vind dit niet zo leuk. Cultuur gaat om dat mensen echt 

intrinsiek begrijpen van diversiteit is. Dat kost gewoon tijd. 

“ 
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“ 
Wij hebben bepaalde mensen nodig, we moeten wat evenwichtiger gaan zoeken. Werving en 

selectie moet dus pro-actiever: d.w.z. niet wachten tot bepaalde kandidaten ons komt opzoeken, 

echter ze gerichter kan werven. De echte uitdaging bij diversiteit zit in het structureel 

veranderen van het gedrag en het handelen. 

“ 

“ 
Je medewerkers moeten ook mee. Als je medewerkers niet meegaan, dan wordt het wel een 

lastige, want dan is er een directeur die gaat vertellen hoe het moet. Dat gaat het niet worden. 

“ 

Borging van diversiteit en inclusie in de organisatie kan volgens de geïnterviewde gemeenten op 

verschillende manieren: 

• Door zelf op zoek gaan naar geschikte mensen in plaats van afwachten. Dit kan door 

middel van arbeidsmarktcommunicatie, vacatures en investering in netwerken; 

• Een divers samengesteld hoger managementteam;  

• De inzet van een eenheid die organisatie breed actief is.  

 

Over zelf op zoek gaan zegt Cleide Argôlo (Gemeente Arnhem): 

 

 

 

 

 

Werving en selectie kunnen dus pro-actiever. Dat betekent volgens de Gemeente Arnhem niet 

wachten tot bepaalde kandidaten de Gemeente komen opzoeken, maar gerichter werven. De 

echte uitdaging bij diversiteit zit in het structureel veranderen van het gedrag en het handelen. 

De Gemeente Nijmegen heeft een introductiebeleid voor nieuwe medewerkers waarin een aantal 

belangrijke thema’s, dus ook diversiteit en inclusie, aan de orde komen. 

 

Werkgevers noemen het belang van successen creëren zodat het onderdeel van de cultuur kan 

worden. Ook noemen zij investeren in het personeel, want het is niet voldoende als alleen de 

directeur er voor gaat. Hans Bakker ( MKB Nederland) zegt hierover: 

 

 

 
 

Ook is het van belang om bijeenkomsten te blijven organiseren gerelateerd aan diversiteit en 

inclusie. Siham Achahboun (HR Specialist Achmea) spreekt over specifiek borging op HR gebied: 

 

 

 

 

 
 

6.8 Instroom, doorstroom en behoud van diverse werknemerspopulatie realiseren 

Als het gaat om de instroom, doorstroom en behoud worden genoemd: 

• Instroom: het belang van één  kanaal voor toeleiding in plaats van allerlei verschillende 

projecten. 

• Instroom: training en coaching over vooroordelen. 

• Instroom:  via een carrièrebeurs en traineeprogramma. 

• Doorstroom: via bewustwording en stimulering van diverse teams en richten op talenten 

van mensen.  

• Behoud: inzicht in de uitstroom via exitinterviews 

“ 
Als je het hebt over borging binnen HR, dan heb je het natuurlijk over recruitment en de basis 

voor inclusie. We hebben een specifiek plan voor HR, waarbij we hebben gezegd, als je de hele 

employee journey bekijkt vanaf het moment dat iemand denkt aan Achmea tot het moment 

dat die binnenkomt. Alles willen diversity proof hebben. 

“ 
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Siham Achahboun (Achmea) noemt en interessant punt, namelijk hun eigen imago als hindernis 

om mensen aan te trekken. Zij pakken dit aan door zelf op zoek te gaan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fay MackNack (Gemeente Apeldoorn) noemt ook dat zij vooral zelf op zoek gaan naar divers 

talent door bijvoorbeeld naar een carrièrebeurs te gaan: 
 

 

 

 

 

 

 

Tamara Fontein (Gemeente Nijmegen) zegt over de instroom:  

 

 

 

 

 

 

 

Jamila El Mourabet en Alice Ode geven het belang van KPI’s aan. Zolang er geen doelen zijn, 

weet men ook niet waar eraan gewerkt moet worden. Alice Ode geeft weer hoe belangrijk KPI’s 

zijn, maar ook dat deze aangepast moeten zijn aan de organisatie en context: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ 
Wij hebben een beetje de uitdaging dat wij een verzekeringsorganisatie zijn. Is in eerste 

instantie niet heel sexy waar mensen bij denken oh, daar wil ik werken. Dus we hebben al 

sowieso een uitdaging op het gebied van imago. En dan zijn we ook nog eens Achmea. We 

weten dat Achmea bijvoorbeeld niet top of mind is bij bijvoorbeeld starters. Ik denk dat dat de 

basis is. Waar denken mensen aan als ze Achmea horen. Dat is het startpunt. Vervolgens 

bouwen we het verder. 

“ 

“ 
Ja, om op die manier de doelgroep te bereiken. Naast de beeldbank en de werkenbijpagina die 

we vormen vanuit een inclusieve organisatie, onze HRM stagiaire de opdracht gekregen om 

te kijken wat we nog meer kunnen doen op het gebied van diversiteit als werkgever. Dit wil 

je ook laten zien aan de voorkant in je Werving & Selectie om diversiteit binnen te halen met 

je instroom. 

“ 
“ 

We willen bij elke vacature of interne opdracht duidelijk hebben welke talenten en kwaliteiten 

we hiervoor zoeken. Tevens wordt er per vacature bekeken in welke netwerken we ze gaan 

uitvragen, zodat het aanbod het beste bij de vraag zal aansluiten. Ook willen we alle 

selectiecommissies bij vacatures, en matchingscommissies bij interne opdrachten, zo divers 

mogelijk inrichten. 

“ 

“ 
Heel essentieel. Hoe concreter hoe beter. Die gasten gaan toch achteroverleunen als ze het idee 

hebben van naja we maken er een beetje een verhaal van. Het moment dat het cijfermatig 

wordt onderbouwd dan kom je er niet mee weg door te zeggen dat het even niet zo lekker ging. 

Dan moet je zeggen waarom niet. Dus de evaluatie van faal- en succes factoren maak je op 

basis van concrete uitkomsten. Dat betekent niet dat een hoog overgevlogen quotum, van met 

zijn alle 30%, dat ook nuttig zijn. Maar ik ben eigenlijk meer nog voor, dat het maatwerk is. 

Dat je kijk waar je nu staat als onderneming en waar kan ik naar toe. Dus ik vind cijfermatig 

erg belangrijk, maar voor ook dat het te maken heeft met de context waarin je zit. 

“ 
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6.9 Monitoren en evaluatie 

De stand van zaken met betrekking tot diversiteit en inclusie kunnen gemonitord worden door 

middel van verschillende instrumenten, zoals streefcijfers en checklists. 

Experts geven aan dat er het beste gemonitord en geëvalueerd kan worden door middel van: 

• Streefcijfers/kpi’s 

• Een diversity dashboard waarin promoties en benoemingen op het gebied van 

verschillende vormen van diversiteit worden bijgehouden. 

• Een checklist zoals de dimensies van de Commissie Talent naar de Top 

 

Meten is essentieel om de voortgang te monitoren, elkaar scherp te houden en richting te bepalen. 

Jamila el Mourabet zegt hierover: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yelly Weidenaar (Stichting Talent naar de Top) zegt over de checklist: 

 

 

 

 

 

 

 

Een diversity dashboard is een manier de voortgang te monitoren. Hierin worden promoties en 

benoemingen bijgehouden.  Over een diversity dashboard zegt Terrence Guiamo (PWC en Agora 

Network): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ 
Je maakt kernteams per bedrijfsonderdeel en die kernteams die komen samen en werken 

gezamenlijk aan het plan van het bedrijfsonderdeel. Daar komen resultaten uit. En die 

resultaten worden op kwartaalbasis op het hoogte niveau, gemonitord en bekeken en 

geëvalueerd. De senior-managers gaan met hun peers kijken van oké. Waar staan we nu? Ik 

doe dat heel kinderachtig. Rood is al je off target bent, groen on target. Gewoon door middel 

van cijfers. Meten is weten. En op het moment dat je rood zit, dat je off target zit. Dan heb je 

het er met elkaar over. Hoe kan dat? Waar loop je tegen aan? Wat heb je nodig etc. Zo hou je 

elkaar scherp. 

“ 
“ 

Met het Charter monitoren wij jaarlijks niet alleen het streefcijfer, maar ook de zes 

dimensies. Het blijkt uit onderzoek dat dit de zes dimensies zijn, die leiden tot effectief 

diversiteitsbeleid. Naarmate bedrijven langer bij ons zijn aangesloten, des te beter is 

hun diversiteitsbeleid ontwikkeld. Daarbij zien we dat de ondertekenaars die vanaf de 

start zijn aangesloten, gemiddeld 1% per jaar groei aan de top realiseren. 

“ 

“ 
Belangrijk is dat je gewoon een dashboard hebt. En dat dashboard monitor je 

bijvoorbeeld ieder kwartaal. Aan het eind van een fiscaal jaar maak je de balans op 

van oké waar sta je nu? En op basis van gehaald of niet gehaald, heeft dat dus 

consequenties voor je bonus, beoordeling, whatsoever. 

“ 
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Agora Network ontwikkelt samen met het CBS en Ministerie van SZW een Barometer Culturele 

Diversiteit (nu nog in de pilot fase). Terrence Guiamo (PWC en Agora Network) zegt hierover: 

 

 

 

 

 

David Pollard van Workplace Pride vertelt over de Global Benchmark die zij hebben ontwikkeld 

en waarmee organisaties beleid en praktijk ten aanzien van LHBT kunnen meten: 

 

 

 

 

 

 

Hans Bellaart (KIS) wijst erop dat we ons niet moet blindstaren op quota, streefcijfers en KPI’s 

zonder daarbij ook aandacht te besteden aan draagvlak binnen de organisatie. 

 

De Gemeente Apeldoorn evalueert door middel van eenheidsrapporten. Fay MackNack zegt 

hierover: 

 

 

 

 

 

 

 

6.10 Good en bad practices 

Werkgevers geven verschillende good practices aan: 

• Als organisatie afspraken nakomen met ondernemers. 

• Hogeschool Ede: programma voor studenten over diversiteit en inclusie, met name 

gericht op mensen met een arbeidsuitdaging. 

• Bouwmensen in Rivierenland: project waarin statushouders opgeleid werden. 

 

Good practices volgens de gemeenten: 

• Talenttraject gericht op mensen met een arbeidsuitdaging bij de gemeente Arnhem, 

waarbij het accent komt te liggen op talent en op wat mensen kunnen. 

• Jong en Divers Arnhem. 

• Organiseren van all-inclusive week, waarin inclusie en diversiteit centraal staan. Dit dient 

als basis voor vervolgacties en een plan van aanpak om inclusie structureel en duurzaam 

in te bedden in de organisatie. 

 

 

“ 
Dus die barometer, wat het idee daarvan dus is, is organisaties kunnen hun BSN-nummers 

koppelen aan de gegevens die het CBS heeft en op basis daarvan komt dan uit hoeveel culturele 

diversiteit je in je organisatie hebt. 

“ 

“ 
Een organisatie moet dat invullen. Het is een vragenlijst van ongeveer 40 vragen. 

Wij beoordelen, we doen dat op een hele wetenschappelijke manier, en wij geven wel 

dat advies terug van wat zij kunnen verbeteren. In zoverre is dat wel een dienst. 

Workplace Pride leden krijgen dat gratis. 

“ 

“ 
We eiken diversiteit en inclusie ook in onze eenheidsrapporten. Eenheden zijn bij onze de 

verschillende organisatorische departementen. Vanuit diversiteit stellen we hiervoor gericht 

de vraag:  ”hoe divers is jouw team, waar wil je dan op inzetten volgend jaar. Kunnen we je 

daar mee faciliteren, assisteren?” Op deze manier geven we dit thema vanuit verschillende 

kanten aandacht. 
“ 
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Experts geven verschillende good practices aan: 

• Instelling van een taskforce die beleid maakt en implementeert. 

• Een verantwoordelijke aanstellen.  

• Samenwerken met netwerken. 

• Begeleiding van de ‘diverse’ groepen in de organisatie. 

 

Zaken die vooral niet werken volgens werkgevers zijn een te hoog verwachtingspatroon. 

Daarnaast te veel focus op het ‘diverse’, het anders-zijn; mensen zijn meer dan alleen maar 

bijvoorbeeld gehandicapt of cultureel divers. De gemeenten noemen vooral geen keuze maken, 

geen duidelijke doelstellingen hebben op het gebied van diversiteit en inclusie.  

 

Bad practices volgens de experts zijn: 

• Diversiteit niet als prioriteit zien. 

• Een top die er niet achter staat. 

• Onderschatting van het belang van diversiteit en inclusie voor de organisatie 

• Wel starten, maar niet volhouden (bijvoorbeeld doordat de bevordering van diversiteit en 

inclusie niet opgenomen is in werkprocessen). 

• Trainingen geven zonder onderbouwing voor wie en waarom. 

 

Yelly Weidenaar (Stichting Talent naar de Top) zegt over volhouden het volgende: 

 

 

 

 

 

 
 

6.11 Kansen en uitdagingen 

Een kans volgens werkgevers om het onderwerp diversiteit binnen de organisatie vorm te geven 

is dat er meer personeel is dan waar er nu zicht op is. Daarnaast zijn er nu weer meer vacatures, 

dus is het belangrijk om deze mensen in beeld te krijgen. Koos Karsijns (Bouwmensen 

Rivierengebied) zegt hierover: 

 

 

 

 

 

 

Tamara Fontein (Gemeente Nijmegen) wijst op de keerzijde van diversiteit, namelijk weerstand: 

 

 

 

 

“ 
De uitdaging is wel dat het voor het gros van de organisaties niet per se altijd iets is wat 

dichtbij is of natuurlijk element heeft. Dat het met name in het begin wat meer tijd kost. Het 

kost tijd en aandacht. Dat moet je bereid zijn om te doen. Daarbij is het lastige, we weten uit 

grote onderzoeken dat het rendabel is. Dat het beter is voor de organisatie en dat het waarde 

toevoegt, maar dat is op lange termijn. 
“ 

“ 
….maar het gaat er mij om dat ik in mijn gebied voldoende vraag gestuurd kan werken. En 

ik kom tekort. Dat betekent dat ik meer mensen moet opleiden. Mijn kansen liggen juist in die 

kaartenbakken die onbenut zijn en de mensen die nu de opleiding nog niet hebben maar hem 

wel zouden willen volgen. 

“ 

“ 
...maar er zit ook keerzijde aan het vergroten van diversiteit. In de praktijk zie je dat het ook 

tot weerstand kan leiden. Zorg ervoor dat je met diversiteit bezig bent en niet discriminatie 

aan het voorkomen bent. 

“ 
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Uitdagingen volgens werkgevers zijn: 

• het creëren van een fit met het bedrijf; 

• weerstand en vooroordelen; 

• het vinden van een juiste match; 

• de juiste mensen vinden zonder het management daartoe te verplichten.  

 

Siham Achahboun (Achmea) geeft weer dat een grote uitdaging de complexiteit is: 

 

 

 

 

 

 

 

Over het creëren van een fit zegt Hans Bakker (MKB Nederland): 

 

 

 

 

  

“ 
Het is complex. Dat is denk ik de uitdaging op zich. We kunnen wel doen alsof het een leuk 

feestje wordt, en dat is het in sommige gevallen ook wel, maar je hebt als manager gewoon te 

maken met mensen die echt anders denken over hoe je je werk inricht en hoe je een bepaalde 

oplossing ziet. Op zich is dat goed he, want uiteindelijk creëer je daarmee te beste oplossing. 

Maar het proces daarnaartoe is een stuk minder makkelijk dan we gewend zijn. 

“ 

“ 
Iemand die autistisch is, zou prima op een ICT-afdeling of op een callcenter kunnen werken 

noem maar wat. Heel specifiek, afgekaderd. Die moet je niet in een overleg stoppen met twintig 

man, want dan wordt die harstsikke gek. 

“ 



 
53 

“ 
Gelderland is wat dat betreft een ingewikkelde Provincie. Gelderland is zo groot. Winterswijk 

heeft niks met Harderwijk. Tiel heeft niets met Elburg. Elke regio heeft zijn eigen dingetje. De 

achterhoek is de achterhoek en niemand komt de achterhoek in. 

“ 

7. ROL PROVINCIE GELDERLAND 
7.1 Stimuleren en faciliteren 

Op de vraag hoe de Provincie werkgevers kan stimuleren en faciliteren om de onderwerpen 

diversiteit en inclusie binnen de organisatie vorm te geven, geven experts op dit gebied de 

volgende tips: 

• Goed voorbeeld geven: eerst zelf stappen ondernemen en daarna naar buiten uitdragen 

• Behoeften van gemeenten in kaart brengen 

• De voorzitter moet er achter staan 

• In gesprek gaan met gemeentes en werkgevers 

• Het belang/meerwaarde van diversiteit moet duidelijk zijn 

• Er moet beleid met targets zijn (gemeenten en werkgevers) 

• Het belang en meerwaarde van diversiteit en inclusie benoemen voor de Provincie, 

gemeente en organisaties/werkgevers 

• Doelstellingen 

• Bepleiten ondertekening Charter Talent naar de Top en/of charter Diversiteit in Bedrijf 

• Projectteam samenstellen zoals gemeenten dat hebben (Den Haag Inclusief, Rotterdam 

010, Amsterdam Inclusive Board) 

• Een faciliterende rol door middel van het geven van ondersteuning (website met 

informatie over partners en instrumenten bijvoorbeeld) 

 

Jamila El Mourabet zegt over geven van een goed voorbeeld: 

 

 

 

 

 

 

 

Sommige experts trekken een rol voor de Provincie in twijfel, zij vragen zich af wat de 

toegevoegde waarde van hun betrokkenheid zou kunnen zijn. De vraag is of de Provincie sowieso 

door heeft wat er speelt. Hans Bakker (regiomanager MKB Nederland) zegt hierover: 

 

 

 

 

 

Experts en gemeenten geven aan: 

• Contact houden met gemeenten en wergevers, kennisdelen; 

• Zelf het goede voorbeeld geven; 

• Bewustwording creëren over diversiteit en inclusie; 

• Faciliteren in de vorm van organisatie van bijeenkomsten over de thema’s;  

• Aanjagen van het thema bij gemeenten, werkgevers en andere stakeholders; 

• Een platform en/of taskforce oprichten.. 

“ 
Op het moment dat het belang helder is, denk ik dat zij daarin ook het goede voorbeeld moeten 

geven. Als je zelf een best practice bent, dan zal de rest daarin volgen. Op het moment dat je 

daar zelf geen voorbeeldrol in vervuld. Dan ben je ook niet geloofwaardig. Ik denk dat dat een 

belangrijke is. En vanuit daar dezelfde goede voorbeelden geven. Successen delen en zorgen 

dat die ook kopieerbaar zijn voor de gemeenten en andere organisaties. 

 

“ 



 
54 

Frans Langeveld (Gemeente Doetinchem) geeft dat zonder financiële inbreng de Provincie geen 

logische rol heeft, maar dat facilitering in middelen zeker welkom is. Er wordt vooral een 

verbindende rol gezien voor de Provincie Gelderland: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werkgever Achmea (Siham Achahboun) zegt over de Provincie Gelderland: 

 

 

 

 

 

 
 

7.2 Rol van de Provincie Gelderland 

Gemeenten noemen dat de rol voor de Provincie vooral ligt in het laten zien van goede 

voorbeelden en initiatieven die werken. Verder zouden zij trainingscampagnes voor organisaties 

kunnen organiseren en lezingen/congressen voor werkgevers specifiek. Ook kan er 

samenwerking gezocht worden met werkplein en arbeidsplekken. Noemenswaardig is dat er 

vooral ook rekening gehouden moet worden met het feit dat er geen ‘one size fits all’- aanpak 

mogelijk is; er moet rekening gehouden met verschillende ‘snelheden’ volgens de Gemeente 

Doetinchem.  
 

7.3 Partners 

Uit de gesprekken met gemeenten en werkgevers worden er verschillende partners duidelijk: 

• Stichting Talent naar de Top 

• Diversiteit in Bedrijf 

• Agora Network 

• Workplace Pride 

• Prestatieladder Sociaal Ondernemen  

• Werkgevers 

• Onderwijsinstellingen: hogescholen, 

ROC, Radboud, Wageningen, 

Larenstijn, maar 

onderwijsinstellingen in Duitsland 

• Rijksoverheid en ministeries 

• Gelderland: Bartimeus voor blinden, 

Werkpad voor autisten 

• Regionale werkbedrijven en lokale 

werkpleinen 

• UWV 

• Koepelorganisaties 

• Stichting Heg 

• VNO-NCW 

• MKB-Nederland 

• Wethouders en bestuurders die dit 

in hun portefeuille hebben 

• Directeurs uit het bedrijfsleven 

 

“ 
Als je puur kijkt naar de Provincie en waar de Provincie voor is, denk ik dat de lokale overheid, 

in dit geval de gemeenten, een veel crucialere positie hebben om zaken voor elkaar te brengen. 

Het kan wel zijn dat het inbrengen van kennis van dingen die al bedacht zijn, goede 

voorbeelden. Daarin zou de Provincie een rol kunnen spelen en om daar een soort 

verbindingsrol in te pakken. En natuurlijk door zelf ook een goede voorbeeldfunctie in te 

vullen. 

“ 

“ 
Ik merk vrij weinig van de gemeente en de Provincie als je hebt over diversiteit en inclusie 

binnen Achmea. Ik zou dat wel meer willen en waarom, omdat ik geloof dat de gemeente nog 

dichterbij de maatschappij zou moeten staan dan wij als verzekering. Dus ik geloof dat wij in 

die zin ook partners zijn die elkaar kunnen versterken, van wat speelt nou binnen Provincie 

Gelderland. 

“ 
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8. CONCLUSIES 
In dit hoofdstuk worden de onderzoeksvragen van dit rapport kort beantwoord. 

 

Cijfermatige stand van zaken 

Man/vrouw 

In de werkende bevolking van de Provincie Gelderland bevinden zich meer mannen dan 

vrouwen. 

 

Leeftijd 

De grootste groep werkenden zit in de categorie 35-54 jaar. Als er gekeken wordt per regio is het 

opvallend dat het percentage werknemers voornamelijk verdeeld is over de leeftijdscategorieën 

15-34 jaar en 35-54 jaar. Bij de zelfstandig ondernemers is dat 35-54 jaar en 55 jaar en ouder. 

 

Inkomen 

Opvallend is dat van de werkenden in de Provincie Gelderland zelfstandig ondernemers het 

vaakst onder de 35.500 euro per jaar verdienen. 

 

Migratieachtergrond 

Bij vergelijking van het percentage werknemers met een niet-westerse migratieachtergrond in 

Nederland met Gelderland, liggen de percentages voor Gelderland lager (10% tegenover 6%). Er 

zijn dus minder werknemers van niet-westerse achtergrond in Gelderland wanneer de 

percentages worden afgezet tegen Nederland als geheel. 

 

Arbeidsuitgedaagden 

Gelderland heeft in verhouding even veel arbeidsuitgedaagden als heel Nederland. 

 

Effectieve instrumenten om diversiteit en inclusie te bevorderen 

• Kennisdeling binnen de organisatie (bijvoorbeeld middels het intranet); 

• In dialoog blijven met het management; 

• Organisatie van bijeenkomsten over het thema; 

• Samenwerken met belangenorganisaties; 

• Duidelijk maken van de meerwaarde (om zo draagvlak te creëren); 

• Meten middels rapportage; 

• Nieuwsbrieven; 

• Artikelen in ondernemersmagazines; 

• Blijven praten met elkaar over ervaringen (storytelling). 

• De agendering van het thema bij de top; 

• Formulering van een duidelijk beleid; 

• Trainingen, sponsor-/mentorpogramma’s (coaches, mentors, sponsors); 

• Voorstellen van rolmodellen. 

• Instelling van een taskforce die beleid maakt en implementeert 

• Een verantwoordelijke aanstellen  

• Samenwerken met netwerken 
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Rol Provincie Gelderland 

• Laten zien van voorbeelden en initiatieven die werken.  

• Organisatie van trainingscampagnes voor organisaties  

• Organisatie van lezingen/congressen voor werkgevers specifiek.  

• Samenwerking zoeken met werkplein en arbeidsplekken 

• In beeld krijgen van initiatieven 
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