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1 
Beantwoording vragen pilot Anoniem Solliciteren 

Geachte dames en heren, 

1. Samenvatting 
Bij de bespreking van de informerende brief 'Motie Anoniem Solliciteren' in de Statencommissie Bestuur, 
Financiën en Veiligheid op 6 december 2017 heeft de fractie van de PvdA een tweetal verduidelijkende vragen 
gesteld. Deze vragen waren: 1. wanneer de pilot anoniem solliciteren een succes is en 2. wanneer vindt de 
evaluatie van de pilot plaats. Middels deze brief beantwoorden wij deze vragen. 

2. Doel en wettelijke grondslag 
Met deze brief voldoen wij aan onze toezegging om u te informeren. 

3. Procesbeschrijving en planning 
Niet van toepassing. 

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 

Succes pilot 
In het plan van aanpak van de pilot zijn twee primaire doelen opgenomen die passen binnen de kaders van ons 
strategisch HR-beleid. De pilot is bedoeld om inzicht te geven of anoniem solliciteren daadwerkelijk 
drempelverlagend werkt voor sollicitanten en of het leidt tot een andere keuze van kandidaten. Zonder de 
kwaliteit bij werving en selectie uit het oog te verliezen, willen wij gelijkheid op de arbeidsmarkt stimuleren en de 
bewustwording over de beoordeling van sollicitanten vergroten. De pilot is daarom een succes wanneer voldaan 
wordt aan deze doelstellingen. Wij zijn benieuwd of het instrument anoniem solliciteren meer diversiteit in het 
personeelsbestand zal creeren. Alls de pilot dit met zich meebrengt is dat een gewenst effect. 

Evaluatie pilot 
Na de voorbereiding in het najaar, start de pilot effectief begin 2018. Rekening houdend met de voorbereiding 
van de evaluatie in de vakantieperiode in de zomer en het ambtelijk afstemmingsproces is onze verwachting dat 
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wij de uitkomsten in het najaar 2018 aan u kunnen presenteren. Aanbevelingen voor mogelijke vervolgacties 
worden hierin meegenomen. 

7. Geheimhouding 
Niet van toepassing. 

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

Hoogachtend, 

Dedeputeêrde Staten van Groningen; 

, voorzitter. 

, secretaris. 

Bijlagen: 

Nr. Titel Soort bijlage 
1 Motie PVDA Anoniem Solliciteren d.d. 1 februari 

(M-266) 
Motie 


