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Evaluatie Pilot anoniem solliciteren 

Geachte dames en heren, 

Aanleiding 
U ontvangt deze brief omdat in de vergadering van uw Staten d.d. 1 februari 2017 de motie Anoniem 
Solliciteren is ingediend en aangenomen (nummer M-266). Dit heeft in januari 2018 geleid tot de start van een 
pilot anoniem solliciteren met een looptijd van zes maanden, gevolgd door een evaluatie. Met deze brief 
informeren wij u over de resultaten en conclusies van de evaluatie 'Pilot anoniem solliciteren'. 

Eerdere behandeling in PS 
In de vergadering van uw Staten d.d. 18 oktober 2017 hebben wij u middels een informatieve brief geinformeerd 
over het vooronderzoek en de voorbereiding van de pilot anoniem solliciteren (nummer 2017-089.997/42/A.15). 
Tevens zijn door de fractie van de PvdA, bij de bespreking van deze informerende brief in de Statencommissie 
Bestuur, Financien en Veiligheid op 6 december 2017, vragen gesteld. Middels de brief 'Beantwoording vragen 
pilot anoniem solliciteren (nummer 2017-109.108/51/A.28) hebben wij de betreffende vragen beantwoord. In 
deze brief is door ons onder andere aangegeven dat wij in het najaar 2018 de uitkomsten van de pilot aan u 
kunnen presenteren. 

Rol en bevoegdheden PS In deze fase 
Dit onderwerp valt onder het thema Bedrijfsvoering van het Programma Algemene dekkingsmiddelen en 
bedrijfsvoering van de Begroting 2018. PS heeft geen formele rol bij dit onderwerp. 

Vervolg 
Niet van toepassing. 

Extern betrokkenen 
Niet van toepassing. 

Nadere toelichting 

Uitgangspunten pilot 
Bij de aanpak van de pilot anoniem solliciteren zijn twee primaire doelen opgenomen die passen binnen de 
kaders van het strategisch HR-beleid van de provincie Groningen, namelijk: 

• Inzicht geven of anoniem solliciteren daadwerkelijk drempelverlagend werkt voor sollicitanten (werving). 
• Leidt de pilot tot een andere keuze van kandidaten (selectie). 
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Eerder onderzoek heeft uitgewezen dat de provincie een voldoende divers personeelsbestand heeft. Binnen de 
uitgangspunten van de organisatie zijn wij hiermee al een behoorlijke afspiegeling van de regionale 
samenleving. 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 ve rgroten. De pilot is 
daarom een succes wanneer voldaan wordt aan de hierboven genoemde doelen. Meer diversiteit in het 
personeelsbestand is daarbij een gewenst effect. 

Evaluatie pilot met resultaten en conclusies 
Inmiddels is de pilot van zes maanden afgerond. In deze evaluatie blikken wij terug op de effecten die anoniem 
solliciteren heeft op de gestelde doelen. Gedurende de pilot is gemonitord op de volgende punten: 

7. Wat zijn eventuele verschillen tussen de eerste en de tweede selectie? 
2. Wie heeft er gesolliciteerd en wie is er aangenomen? (leeftijd, geslacht en etnische achtergrond) 
3. Wat zijn de ervaringen? (welke invloed heeft deze procedure gehad op de sollicitanten en de 

sollicitatiecommissies.) 
In deze paragraaf worden de uiteindelijke resultaten en conclusies gepresenteerd. 

Ad 1. Bevindingen eerste en tweede selectiemomenten 
Bij iedere externe vacature die onder de pilot valt zijn twee selectiemomenten geweest. Er is door P&O 
gemonitord óf en waarom er verschillen zitten tussen het eerste en tweede selectiemoment. Er zijn bij twee van 
de negentien vacatures verschillen geconstateerd tussen de twee selectiemomenten. In beide gevallen is er in 
het tweede selectiemoment voor gekozen om één kandidaat die in de eerste selectie wel naar voren kwam, 
toch niet uit te nodigen. De reden hiervan is dat in beide gevallen de werkerva ring uit de anonieme gegevens 
niet overeenkwam met het persoonlijke cv. Dit heeft geleid tot een vertekend beeld va n de inhoudelijke kennis 
en ervaring van de kandidaten. 

Conclusie 
In zeventien van de negentien vacatures heeft anoniem solliciteren niet geleid tot een andere keuze 
in kandidaten. In de twee gevallen dat de keuze wel verschillend is geweest, zijn de redenen 
gebaseerd op inhoudelijke kennis en ervaring en niet op persoonlijke gegevens. Hieruit blijkt een 
zorgvuldige selectie met gelijke kansen voor iedere sollicitant, waarbij bewuste of onbewuste 
discriminatie niet aan de orde is bij de selectiecommissies. 

Ad 2. Aantal vacatures & sollicitanten 
Onderstaande tabel laat het aantal vacatures gedurende de pilot zien, de respons van de sollicitanten en 

Vacaturerespons Aangenomen 
Aantal vacatures 19 19 
Aantal sollicitanten 642 19 
Verhouding man / vrouw 349 man / 293 vrouw 9 man /10 vrouw 
Aantal personen wel / niet 617 personen met een westerse 18 westerse 
westerse achternaam achternaam achternaam / 

25 personen met een niet westerse 1 niet westerse 
achternaam achternaam 

Leeftijd sollicitanten 15-24 jaar 25 0 Leeftijd sollicitanten 
25-44 jaar 279 10 

Leeftijd sollicitanten 

45-54 jaar 154 4 

Leeftijd sollicitanten 

55 en ouder 103 5 

Leeftijd sollicitanten 

Onbekend 81 -
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Conclusie 

1 Om de anonimiteit te garanderen en privacy redenen mag dit niet een verplicht invulveld zijn. Hierdoor kan niet van iedere sollicitant een leeftijd 
worden achterhaald. 



In overeenkomst met het onderzoek dat voorafgaand aan deze pilot is gehouden, zijn de hierboven 
genoemde uitkomsten representatief voor de regionale beroepsbevolking (zie uitgewerkt in de brief 
'Motie Anoniem solliciteren' van 18 oktober 2017). 

Ad 3. Ervaringen sollicitanten en sollicitatiecommissies 
Hieronder een korte schets van de invloed die de pilot heeft gehad op de sollicitanten en de 
sollicitatiecommissie. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen intern (de sollicitatiecommissies, P&O) en 
extern (de sollicitanten). 

• Extern: de sollicitanten 
De sollicitanten zijn bevraagd door middel van een enquête. Van de 642 sollicitanten hebben 404 
sollicitanten de enquête ingevuld. 

Resultaten enquête 
Stelling: Ik ben ervan overtuigd dat Ik 
door anoniem solliciteren even veel 
kans maak als bij een reguliere 
sollicitatie. 

Ja, ik maak 
evenveel kans 

Nee, ik 
maak 
minder kans 

Nee, ik maak nu meer 
kans 

Stelling: Ik ben ervan overtuigd dat Ik 
door anoniem solliciteren even veel 
kans maak als bij een reguliere 
sollicitatie. 74,75% 10,10% 15,15% 

Welke rol heeft de pilot anoniem 
solliciteren gespeeld bij de beslissing 
om wel te solliciteren? 

Geen rol, ik heb 
gesolliciteerd 
vanwege de 
functie 

Ja, dit heeft 
wel een rol 
gespeeld 

Zo ja, wat is daarvan 
de reden? 

Welke rol heeft de pilot anoniem 
solliciteren gespeeld bij de beslissing 
om wel te solliciteren? 98% 2% Vaker gesolliciteerd op 

de functie, op deze 
manier krijg je het idee 
dat een tweede kans 
er beter inzit. 

Wat zijn volgens jou voordelen van 
anoniem solliciteren? 

- Gelijke kansen, voorkomt discriminatie en 
vooringenomenheid 
- Er wordt meer gelet op de inhoud 
- Geen voorkeursbehandeling 

Wat zijn volgens jou nadelen van 
anoniem solliciteren? 

- Je kunt je als sollicitant niet persoonlijk onderscheiden 
- Het proces kost tijd met invullen, geen onderscheid 
kunnen leveren door een mooie motivatiebrief en cv 
- Je kunt niet bellen om informatie in te winnen, anders is 
het niet meer anoniem. Dat beperkt in eerste instantie al 
het contact tussen werkgever en potentiële werknemer. 
- Zwart op wit werkervaring en diploma's zeggen niet alles 
en of een persoon geschikt is voor een bepaalde functie: 
hierdoor kan een zeer geschikte 'persoonlijkheid' met 
misschien iets minder werkervaring gemist worden. 
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Intern: de sollicitatiecommissies 
De sollicitatiecommissies zijn na het tweede selectiemoment bevraagd door de P- of O-adviseur naar hun 
ervaring met anoniem solliciteren. Bij de commissies komt onder andere naar voren dat het initiatief van 
anoniem solliciteren goed is omdat het bijdraagt aan de bewustwording. Wel wordt meerdere malen 
genoemd dat een compleet beeld van de sollicitant gemist wordt, vanwege het ontbreken van het 
persoonlijke accent van de sollicitant bij de anonieme ronde. Daarnaast wordt aangegeven dat deze pilot  
erg veel tijd in beslag neemt, vanwege de twee selectiemomenten en daardoor het twee keer lezen van alle 
aangeleverde gegevens. Het maakt de procedure nodeloos ingewikkeld en traag. 

Conclusie 
De gedeelde mening is dat het instrument anoniem solliciteren geen andere uitkomsten laat zien 
ten opzichte van de reguliere manier van werven en selecteren. De meerderheid van de 
sollicitanten geeft ook aan dat de pilot niet drempelverlagend heeft gewerkt. Tevens is de algemene 
ervaring is dat deze procedure voor zowel de sollicitant (moet een uitgebreider sollicitatieformulier 
invullen) als voor de sollicitatiecommissie (moet zowel een anonieme als een niet anonieme 
selectie doen) veel meer tijd kost. 



Naast bovenstaande conclusies is ook onderzocht of het huidige aantal vacatures overeen komt met het aantal 
van het eerste halfjaar in 2017. We hebben geconstateerd dat vanaf de start van de pilot in januari 2018 tot aan 
de peildatum gehanteerd in deze memo, twee vacatures meer zijn uitgezet dan vorig jaar. 

De pilot heeft ons derhalve goed inzicht gegeven. Immers, uit de resultaten is gebleken dat anoniem solliciteren 
door de sollicitanten niet als drempelverlagend wordt ervaren en dat het niet tot andere keuze van kandidaten 
leidt. De bespreking van de uitkomsten van de eerste en tweede selectierondes heeft bij de selectiecommissies 
enerzijds geleid tot bewustwording van de beoordeling van sollicitanten, maar anderzijds is ook geconcludeerd 
dat voor de pilot ook al zorgvuldig omgegaan werd met de keuze van kandidaten in het licht van gelijke kansen 
en voorkomen van discriminatie. Kortom, kijkend naar de eerder genoemde doelen en de bovenstaande 
conclusies, kunnen wij de pilot geslaagd noemen. 

Aandacht voor diversiteit blijft 
Gezien de conclusies en resultaten van de pilot hebben wij geconstateerd dat het instrument anoniem 
solliciteren geen toegevoegde waarde heeft als standaard werkwijze bij externe wervingen. Op basis van 
dezelfde conclusies vinden wij het daarom ook niet zinvol om anoniem solliciteren als instrument op te nemen in 
de aanbestedingsvoorwaarden/ subsidievoorwaarden van onze provincie. Dit laatste punt was een tweede 
verzoek van Provinciale Staten, opgenomen in de motie anoniem solliciteren, als mogelijk vervolg op de pilot. 

Natuurlijk blijven wij bij werving en selectie en aanbestedingen aandacht houden voor gelijke behandeling, 
diversiteit in ons personeelsbestand en voor de doelgroepen zoals personen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt volgens de Participatiewet/Banenafspraak en de allochtonenpool vanuit de Gemeente Groningen. 
De volgende middelen zetten wij hier voor in: 
• Wij hebben oog voor een diverse samenstelling van de selectie- en/of adviescommissies. 
• De aandacht voor diversiteit nemen we mee in een training/workshop 'voeren van goede gesprekken en 

sollicitatiegesprekken'. Dit als onderdeel van het (nog te ontwikkelen) trainingsaanbod voor het 
middenkader dat er P-taken bij krijgt. Tevens bieden wij facultatief workshops aan voor ieder die 
(regelmatig) selectie- of adviesgesprekken voert. 

• Bij de scoringstabel voor de selectie van de beste sollicitant hanteren we een aparte kolom, waarin gevinkt 
kan worden of een sollicitant onder een doelgroep (zoals de Participatiewet) valt. Uiteindelijk zal de kwaliteit 
leidend zijn, maar dit helpt in de bewustwording. 

• Als onderdeel van onze arbeidsmarktcommunicatie geven we uitstraling aan diversiteit wat betreft 
man/vrouw, leeftijd, achtergrond e.d. Zo plaatsen wij o.a. foto's bij onze vacatures op social media 
(Linkedin, Facebook, Twitter) en op de nog te ontwikkelingen website 'Werken bij de provincie Groningen'. 

• In september 2018 starten wij met een onderzoek naar 'vrouwen aan de top'. Dit kan leiden tot een mogelijk 
vervolg waarbij wij ook onderzoek doen naar de kansen van diversiteitsgroepen binnen de provincie 
Groningen. 

Afsluitend 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Groningen: 

' , voorzitter. 

Bijlagen: 

, secretaris. 
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