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Het anoniem solliciteren vormt bij steeds meer gemeenten onderdeel van de sollicitatieprocedure. 
Het betreft dan procedures waarbij sprake is van externe werving.  
Voor het vinden van een baan op de arbeidsmarkt kunnen leeftijd, geslacht, seksuele oriëntatie, 
arbeidsbeperkingen en culturele, etnische of religieuze achtergrond belemmeringen zijn. Dit kan 
leiden tot ongelijke kansen op het toetreden tot de arbeidsmarkt (en verder toekomstperspectief). 
Anoniem solliciteren vormt een middel om ongelijke kansen tegen te gaan. 
Het Charter Diversiteit stimuleert diversiteit in inclusie op de werkvloer. Het Charter Diversiteit is 
een vrijwillige toezegging om diversiteit op de werkvloer te bevorderen.  
 
Deze ontwikkeling geeft ons aanleiding tot het stellen van de volgende vragen:  

 
Vragen ingevolge artikel 41 
Reglement van orde  
 
(ingekomen 20 maart 2017) 

 Antwoorden van burgemeester en 
wethouders 

     
1. Is het college het met ons eens dat 

anoniem solliciteren een middel is 
om gelijke kansen op de arbeids-
markt te bevorderen voor alle 
sollicitanten ongeacht leeftijd, 
geslacht, beperkingen en sociale, 
culturele of etnische afkomst? 

 1. Anoniem solliciteren zien wij niet als middel om 
gelijke kansen te bevorderen omdat: 

 ten eerste de anonimiteit tijdens de 
volledige sollicitatieprocedure nooit 
gewaarborgd kan worden. Bij het 
uitnodigen en voeren van het 
sollicitatiegesprek, valt de anonimiteit 
alsnog weg. Anoniem solliciteren is 
dan slechts een stapje om verder te 
komen in de sollicitatieprocedure en 
daarmee symboolpolitiek. 

 ten tweede de resultaten uit onderzoek 
naar de effecten ervan niet unaniem 
zijn; in elk geval is het effect van deze 
maatregel niet onomstreden.  

  
Wij geven met klem aan dat wij geen enkele 
aanwijzing hebben dat bij de gemeente 
Schouwen-Duiveland gediscrimineerd wordt op 
grond van de aangehaalde onderscheidende 
kenmerken. 
Bij de werving en selectie van een kandidaat 
staat de geschiktheid en het voldoen aan de 
gestelde eisen voorop. Leeftijd, geslacht, 
beperkingen en sociale, culturele of etnische 
afkomst spelen daarbij geen rol. 
 

2. Wil het college de mogelijkheid van  2. De gemeente Schouwen-Duiveland ziet geen 



 

 

anoniem solliciteren bij vacatures 
waar sprake is van externe werving, 
opnemen in de gemeentelijke 
sollicitatiecode? Zo ja, wanneer vindt 
de  invoering van anoniem 
solliciteren plaats? Zo nee, is het 
college bereid deze mogelijkheid op 
voor- en nadelen te onderzoeken? 

aanleiding anoniem solliciteren op te nemen in 
de sollicitatiecode zoals onder 1. 
beargumenteerd. 
Gelet op andere prioriteiten in het te voeren 
personeelsbeleid (zoals functiewaardering, 
duurzame inzetbaarheid en mobiliteit), is de 
bereidheid tot onderzoek naar deze 
mogelijkheid dan ook niet aanwezig.  
 

3. Is bij het college bekend of de 
huidige samenstelling van mede-
werkers een afspiegeling vormt van 
de beroepsbevolking van Schouwen-
Duiveland? Zo nee, is het college 
bereid dit te onderzoeken? Zo ja, 
wat zijn de overeenkomsten/ 
verschillen? 

 3. Dit is niet bekend.  
 
Daarbij is het van belang te vermelden dat het 
medewerkersbestand van de gemeente 
Schouwen-Duiveland afkomstig is uit een 
groter gebied dan alleen Schouwen-Duiveland, 
namelijk heel Zeeland en omstreken. 
 
Bovendien ziet het college het ook niet als een 
doelstelling om het medewerkersbestand een 
afspiegeling te laten zijn van de 
beroepsbevolking van Schouwen-Duiveland 
(of van een andere te benoemen regio) of om 
doelbewust diversiteit na te streven. 
Nogmaals: een hoog kwalitatief 
personeelsbestand staat voorop.  
 
Het college is dus, mede gelet op de 
prioriteitstelling (zie onder 1.), niet bereid dit 
nader te onderzoeken. 
 

4. In de maand mei 2017 lanceert het 
Anti Discriminatie Bureau Zeeland 
de campagne 'Diversiteit loont'. Bij 
deze campagne hoort het Charter 
Diversiteit. Gaat het college het 
Charter Diversiteit ondertekenen? Zo 
nee, waarom niet? 

 4. Nee, wij gaan dat vooralsnog niet 
ondertekenen. Hiervoor gaven wij al aan dat 
het streven naar diversiteit geen doel op zich 
is. De ondertekening van het Charter houdt 
onder andere in dat wij ons in ons 
aannamebeleid welbewust op tenminste één 
specifieke doelgroep zouden moeten gaan 
richten en dat willen we niet (een 
inspanningsverplichting waarvan de voortgang 
wordt gecontroleerd). 
 
Bovendien nemen wij, zonder dat daarvoor 
specifieke maatregelen in het leven zijn 
geroepen, mensen uit specifieke doelgroepen, 
met minder kansen op de reguliere 
arbeidsmarkt, al (bewust) in dienst. 
Bijvoorbeeld mensen die vallen onder de 
Participatiewet, krijgen bij ons een aanstelling.  
Hier zullen we de komende jaren nog meer op 
gaan inzetten.  
 

   Zierikzee, 18 april 2017 

 

Namens de fractie van de PvdA, 
Mw. C. van der Vliet 

 Burgemeester en wethouders, 
G.C.G.M. Rabelink, burgemeester 
M.K. van den Heuvel, secretaris 



 

 

 


