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Motie Anoniem Solliciteren. 

Geachte dames en heren, 

1. Samenvatting 
In de vergadering van uw Staten d.d. 1 februari jl. is een motie ingediend (nummer: M-266) over anoniem 
solliciteren. U ziet dit instrument als middel om ongelijke kansen in sollicitatieprocedures tegen te gaan. U heeft 
daarom verzocht om een pilot anoniem solliciteren, met als doel te onderzoeken of dit bijdraagt aan de 
diversiteit van de organisatie. Met deze brief informeren wij u over de stand van zaken. 

2. Doel en wettelijke grondslag 
Ter informatie delen wij u de stand van zaken mee naar aanleiding van de Motie Anoniem Solliciteren. 

3. Procesbeschrijving en planning 
Om aan uw motie tegemoet te komen is een vooronderzoek gedaan. De uitkomsten van het vooronderzoek zijn 
opgenomen in een plan van aanpak pilot anoniem solliciteren. Het plan is tot stand gekomen in nauwe 
afstemming met de directie, het management en de GR. In het plan is o.a. opgenomen de doelstelling van de 
pilot en een daarbij passende werkwijze en planning. De pilot moet met name inzicht geven of het instrument 
anoniem solliciteren: 

• Drempelverlagend werkt voor sollicitanten op externe vacatures (werving). 
• Leidt tot een andere keuze van kandidaten voor externe vacatures (selectie). 

Een aantal uitgangspunten vinden wij hierbij belangrijk: kwaliteit blijft leidend bij de werving en selectie; wij 
willen gelijkheid stimuleren en de bewustwording over de beoordeling van sollicitanten vergroten. 

In het kort ziet de werkwijze van de pilot Anoniem Solliciteren er als volgt uit: 
• Op de provinciale website en in de vacaturestekst zorgen wij voor transparante informatie over de pilot. 
• Wij maken gebruik van een geanonimiseerd sollicitatie- en motivatieformulier waarin vragen over 

persoonlijke achtergrond worden weggelaten. Sollicitanten vullen zelf het geanonimiseerde formulier 
in. 

• Om voldoende massa te krijgen, maken alle externe vacatures onderdeel uit van de pilot. 
• Om inzicht te krijgen of anoniem solliciteren wel of niet tot andere keuzes leidt, maken wij gebruik van 

twee selectieronden. Op elke vacature vindt door de selectiecommissie een eerste anonieme selectie 
plaats. Deze selectie wordt uitsluitend gedaan op basis van het anonieme sollicitatieformulier. Het CV 
en de eventuele sollicitatiebrief worden pas aan dezelfde selectiecommissie verstrekt, ten behoeve van 
de tweede selectieronde. De selectiecommissie vergelijkt vervolgens de uitkomsten van beide ronden 
en bespreekt wat de verschillen en/of overeenkomsten zijn met beweegredenen voor afwijkingen 
tussen beide selectieronden. 
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• Met behulp van een anoniem enquêteformulier, meten wij of anoniem solliciteren drempelverlagend 
werkt. Onder de sollicitanten zetten wij daarvoor een vragenlijst uit, waarin wordt gevraagd naar hun 
mening over anoniem solliciteren, de voor- en nadelen die zij zelf ervaren en of anoniem solliciteren 
een rol heeft gespeeld in hun beslissing om te solliciteren. 

• Door de pilot ontdekken wij welke effecten anoniem solliciteren daadwerkelijk heeft op de gestelde 
doelen. Wij evalueren op de volgende punten: 

- Wie heeft er gesolliciteerd en wie is er aangenomen? (leeftijd, geslacht en etnische achtergrond). 
- Wat zijn eventuele verschillen tussen de eerste en de tweede selectie? 

Wat zijn de ervaringen? (Welke invloed heeft deze procedure gehad op de sollicitanten?). 

Wij streven ernaar in het najaar 2017 te starten met de pilot, met een looptijd van zes maanden. Gevolgd door 
een evaluatie van de pilot in het voorjaar 2018. 

4. Begroting 
Dit onderwerp valt onder het thema Bedrijfsvoering van het programma Algemene dekkingsmiddelen en 
bedrijfsvoering van de begroting 2018. 

5. Inspraak/participatie 
Niet van toepassing. 

6. Nadere toelichting 

Stand van zaken 
De afgelopen periode hebben wij gebruikt om de pilot anoniem solliciteren voor te bereiden. Dit heeft geleid tot 
voldoende inzicht en input voor een plan van aanpak, waardoor wij in het najaar 2017 van start kunnen gaan 
met de pilot. In de voorbereiding is het volgende meegenomen: 

1. Onderzoek naar de ervaringen van andere organisaties. 
2. Analyse van de regionale beroepsbevolking en ons huidige personeelsbestand. 
3. Plan van aanpak 

Ad 1. Onderzoek ervaringen andere organisaties 
Om inzicht te krijgen in mogelijke werkwijzen en resultaten, hebben wij onderzoek gedaan naar ervaringen van 
andere organisaties. Wij zijn o.a. bij de gemeente Groningen op werkbezoek geweest, in interprovinciaal 
verband hebben wij ervaringen besproken en wij hebben overleg gehad met de gemeenten Utrecht en Den 
Haag over hun experimenten. Ook hebben wij de ervaringen van een sollicitant en de uitkomsten uit een eerder 
onderzoek van Radar (kenniscentrum discriminatie Nederland) meegenomen in dit vooronderzoek. 

Uit de inventarisatie van de experimenten in Nederland en in het buitenland blijkt dat de vorm waarin de 
experimenten zijn uitgevoerd en de resultaten niet eensluidend zijn. De experimenten zijn vaak niet planmatig 
uitgevoerd en geëvalueerd. Het is daardoor niet duidelijk of bepaalde effecten wel of niet zijn behaald en wat de 
verklaring daarvoor is. Ondanks dat wijzen de meeste resultaten van anoniem solliciteren voorzichtig in de 
richting van een positief effect op gelijke kansen en instroom van minderheidsgroepen. Verder heeft de 
inventarisatie een aantal zinvolle aandachtspunten voor de pilot opgeleverd, nl.: 

• Geef heldere informatie over de pilot anoniem solliciteren op de website en vacatures. Dit bevordert 
gelijke kansen. 

• Gebruik een sollicitatie- en motivatieformulier dat sollicitanten zelf anoniem in kunnen vullen. In de 
begeleidende sollicitatiebrief en het CV kunnen sollicitanten hun eigen stijl behouden. 

• Stel van te voren vast welke doelen je wilt bereiken en welke doelgroep(en) onder de pilot vallen. 
• Laat zoveel mogelijk vacatures onderdeel uitmaken van de pilot. Op basis van een grotere omvang 

kunnen meer betrouwbare conclusies getrokken worden over de effectiviteit van anoniem solliciteren. 
• Zorg vanaf het begin voor een goede monitoring. Dat geeft betrouwbare gegevens voor de evaluatie. 

Ad 2. Analyse regionale beroepsbevolking en personeelsbestand 
Wij hebben een analyse gemaakt van de regionale beroepsbevolking (drie noordelijke provincies) en het 
huidige personeelsbestand van de provincie Groningen. Deze feitelijke analyse geeft inzicht in de verschillen en 
overeenkomsten tussen die twee. 



In de analyse hebben wij gekeken naar: 
• Verhouding man/vrouw 
• Leeftijdsopbouw 
• Opieidingsniveau 

Percentage allochtone medewerkers. 
Hieronder de gegevens en conclusies van de analyse op de rij. 

Samenstelling beroepsbevolking Noord Nederland 
In totaal wonen er in de provincies Drenthe, Friesland en Groningen 1,29 miljoen mensen tussen de 15 en 
75 jaar. Daarvan behoren er 882.000 tot de beroepsbevolking, dat wil zeggen dat zij werkzaam zijn of op 
zoek zijn naar werk (Bron: CBS, peildatum 31-12-2016). 

Samenstelling huidig personeelsbestand 
In totaal werken bij de provincie Groningen 789 medewerkers met een aanstelling in algemene dienst 
(peildatum 31-12-2016). 

Verhouding man/vrouw 
Regionale beroepsbevolking Personeelsbestand provincie Groningen 

• 473.000 mannen (54%) 
• 409.000 vrouwen (46%). 

Organisatiebreed en verdeeld over alle schalen is er 
geen evenredige man/vrouw verdeling. 
• 502 mannen (63,62% 
• 287 vrouwen (36,38%). 
Echter zonder de blauwe afdelingen is de verhouding 
man/vrouw wel in evenwicht. 
• 282 mannen (52,32%) 
• 257 vrouwen (46,68%). 

De verhouding man/vrouw in ons personeelsbestand, wordt beïnvloed door het feit dat wij als provincie zelf 
taken uitvoeren die van oudsher meest door mannen worden uitgevoerd (lees de buitendiensten). Ook in de 
hogere functies is deze disbalans te zien. Zonder de uitvoerende taken en bij de functies tot schaal 11 is er 
meer balans tussen het aantal mannen en vrouwen. Deze balans komt daarmee gedeeltelijk overeen met de 
verhouding in de regionale beroepsbevolking. 

• Leeftijdsopbouw 
Regionale beroepsbevolking Personeelsbestand provincie Groningen 

Het CBS hanteert drie staffels. 
• 15-24 jaar: 143.000 personen (16%) 
• 25-44 jaar: 339.000 personen (39%) 
• 45-75 jaar: 399.000 personen (45%). 

• 15-24 jaar: 4 medewerker (0,51 %) 
• 25-44 jaar: 273 medewerkers (34,61 %) 
• 45 jaar e.o.: 512 medewerkers (64,89%) 

In verhouding is er een relatief klein aantal medewerkers jonger dan 25 jaar vertegenwoordigd bij de provincie. 
Terwijl deze groep jongeren in de regio groter is. Binnen het strategisch HR-beleid zijn er ai allerlei initiatieven 
voor de instroom van jongeren, zoals het traineetraject, werkervaringsplaatsen hoger opgeleiden en BBL-ers. 
De groep medewerkers van 45 en ouder is groter dan bij de beroepsbevolking. Voor de rest is het 
personeelsbestand wat leeftijdsopbouw betreft redelijk in evenwicht en komt overeen met de regionale 
beroepsbevolking. 

• Opleidingsniveau 
Regionale beroepsbevolking 1 Personeelsbestand provincie Groningen 

Het CBS maakt onderscheid in drie opleidingsniveaus: laag, 
midden en hoog. 
• Laag: 204.000 personen (23%) 
• Middel: 403.000 personen (46%) 
• Hoog: 265.000 personen (30%) 
• Van een klein percentage is het opleidingsniveau 

onbekend (1%) 

Het personeelsbestand is grofweg verdeeld over vier 
categorieën functieschalen, waar het opieidingsniveau 
aan is gekoppeld. 
• LBO (fs 1 t/m 5): 74 medewerkers (9,4%) 
. MBO (fs 6 t/m 8): 217 medewerkers (27,5%) 
. HBO (fs 9 en 10): 202 medewerkers (25,6%) 
• WO/AC (fs 11 en hoger): 296 medewerkers 

(37,5%) 



De provincie kent relatief weinig functies op een laag opleidingsniveau in de lagere schalen 1 t/m 5. Uit de 
cijfers blijkt dat de provincie een kennisintensieve organisatie is met een hoog opleidingsniveau, nl. 63.1% van 
de medewerkers. De ondersteunende- en de buitendienstfuncties zitten met name in de midden categorie 
MBO-niveau. Bij de regionale beroepsbevolking is het percentage met een laag of midden opleidingsniveau een 
stuk hoger. Hier is duidelijk een discrepantie te zien in het aantal lager opgeleiden in de regio en wat de 
organisatie aan functies heeft op dit niveau. Het is geen doel op zich om meer functies te creëren in de lagere 
schalen. Wel wordt aan de onderkant van het functiegebouw ruimte gecreëerd voor mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt (Participatiewet). Dit gebeurt door middel van jobcarving. Deze inspanning draagt bij aan ons 
streven naar een inclusieve organisatie. 

Percentage allochtone medewerkers 
Regionale beroepsbevolking Personeelsbestand provincie Groningen 

Het aandeel allochtonen als onderdeel van de Noord 
Nederlandse beroepsbevolking: 
• Totaal: 87.000 personen (10%) 
• Waarvan westers: 52.000 personen (6%) 
• Waarvan niet-westers: 34.000 personen (4%) 
Er is op grond van de CBS cijfers geen koppeling te leggen 
tussen de herkomst van personen en het onderwijsniveau. 

De provincie voert geen registratie op etnische 
achtergrond, omdat het registreren op etniciteit o.b.v. 
de autoriteit persoonsgegevens in beginsel verboden 
is. De informatie hieronder komt uit de interprovinciale 
personeelsmonitor 2015 (Bron: ICTU, peildatum 31-12-
2015). 
• Totaal: allochtone medewerkers 9% 
• Waarvan westers: 6,8% 
• Waarvan niet-westers: 2,2%. 

Het percentage allochtone medewerkers is een indicatie die op dit moment niet te vertalen is naar aantallen 
binnen het huidige personeelsbestand. Ook beschikken wij niet over de meest recente percentages. Wij moeten 
het doen met de percentages op peildatum 31-12-2015. Op die datum komt het totaal percentage allochtone 
medewerkers (op 1% na) overeen met het percentage van de regionale beroepsbevolking. In de verhouding 
westers/niet-westers is een klein verschil te zien. De provincie heeft in verhouding meer westerse en minder 
niet-westerse allochtonen in dienst. 

Bovenstaand laat zien dat de provincie in de basis een inclusieve organisatie is, met een voldoende divers 
personeelsbestand. Binnen de uitgangspunten van de organisatie zijn wij hiermee al een behoorlijke 
afspiegeling van de regionale samenleving. Op onderdelen valt nog wel winst te behalen, bijvoorbeeld in de 
balans tussen het aantal mannen en vrouwen. 

7. Geheimhouding 
Niet van toepassing. 

8. Afsluiting 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedeput^rde Staten van Groningen: 

, voo rzitter. 

, sec retaris. 


