
X Gemeente 
Amsterdam 

Bezoekadres 

Amstel 
1011 PN Amsterdam 

Postbus 202  
low AE  Amsterdam 

Telefoon 14020 

amsterdam.n1 

Retouradres: Postbus 202, 1000  AE  Amsterdam 

Aan de leden van de Amsterdamse gemeenteraad 

Datum 	8 januari 2019 
Ons kenmerk BD203.8-o3.3187 
Behandeld door Simone Crok 
Bijlage 	 overzicht met interventies  

fact  sheet 015 

Onderwerp 	Amsterdamse aanpak arbeidsmarktdiscriminatie 2019-2022 

Geachte raadsleden, 

"Maar in yourface bedriegt schijn je van alle kanten, 
hebben we nog steeds niet dezelfde kansen 
en kan ik maar beter lachen. 
Wetend dat het nog een lange weg is." 

Gershwin Bonevacia, Confrontatie, uit de bundel `Ik heb een fiets gekocht' (2018) 

Het nieuwe Amsterdam: een superdiversel  stad waar iedereen volwaardig mee kan doen, dezelfde 
kansen krijgt en waar wij-zij denken tot het verleden behoort. Dat is de stad waar dit college voor 
strijdt. Een stad die staat voor verbondenheid, inclusie en het respecteren van verschillen. Maar 
soms lijkt het alsof we hier verder vanaf staan dan ooit. Aangemoedigd door de harde toon in het 
nationale debat sluiten mensen elkaar bewust of onbewust uit, gebruiken we stereotypen voor de 
ander en leven we in onze eigen bubbel. Dat doet pijn en maakt dat mensen zich afkeren van de 
samenleving. Het verziekt de maatschappij en ondergraaft het vertrouwen in instituties en de 
rechtsstaat. 

Ook op de Amsterdamse arbeidsmarkt is discriminatie aan de orde van de dag. Dit belemmert 
mensen om stappen omhoog te zetten op de sociaal-economische ladder. Voor bedrijven is het 
een gemiste kans, omdat steeds duidelijker wordt dat diversiteit economische winst betekent.' In 
het volle besef dat we dit niet zomaar doorbreken, staat dit college pal voor de mensen en de 
bedrijven die het nodig hebben en onze steun kunnen gebruiken. We gaan ons steviger uitspreken 

'Amsterdam is sinds 2011 een  'majority-minority  city'. De autochtone bevolkingsgroep is officieel een minderheid geworden. Uit: 
Crul,  Schneider  & Lelie (2013). Zie ook de Beleidsbrief diversiteit en inclusiviteit, gemeente Amsterdam (18 december 2018). 
Bron: Momani en Stirk,  Diversity  Dividend. Canada's  Global Advantage  (2017) en  McKinsey, Why diversity  matters (2015). 

Een routebeschrijving vindt u op www.amsterdam.nl. 
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tegen arbeidsmarktdiscriminatie en zetten woorden om in daden. De fase van vrijblijvendheid is 
voorbij. 

Arbeidsmarktdiscriminatie: wat de cijfers laten zien 
Wat betekent samenleven in een superdiverse stad waarin geen enkele groep meer dominant is? 

Dat betekent inschikken en machtsstructuren aanpassen. Dat we daar nog lang niet zijn, blijkt wel 
uit de cijfers. 
"Witte' sollicitant met strafblad kansrijker dan een allochtoon zonder' (NOS, 5 juli 2017, over 
onderzoeksresultaten gepubliceerd in het Tijdschrift voor Criminologie). 
'Bij het nieuwe meldpunt over zwangerschapsdiscriminatie zijn in twee weken tijd meer dan 550 

meldingen binnengekomen.' (NU.nl, 9 juni 2017). 

'Mannen verdienen nog altijd meer dan vrouwen.' (Het Parool, 23 november 2018, over cijfers van 
het CBS). 
`Ruim twee op de tien Nederlanders met een beperking ervaren discriminatie bij het zoeken naar 

werk.' (Uit: SCP, Ervaren discriminatie in Nederland, 2014). 
'Ook veel scepsis over discriminatie-ervaringen' (het SCP in 2017 over het feit dat 72% van de 
Nederlanders vindt dat ertegenwoordig te snel wordt geroepen dat iets discriminatie is). 

De  fact  sheet van OIS in de bijlage van deze brief gaat in op bovenstaande onderzoeksresultaten 
en laat uitgebreider zien welke feiten en cijfers bekend zijn over arbeidsmarktdiscriminatie. 

Wat is het probleem? 

Als arbeidsmarktdiscriminatie gemakkelijk op te lossen was dan was dat allang gebeurd, zeker 
met de huidige krappe arbeidsmarkt. Diversiteit schuurt, want verschillen kunnen leiden tot 

conflicten. Veel bedrijven willen wel veranderen, maar weten niet hoe. Uit de literatuur blijkt 
bijvoorbeeld dat mensen het lastig vinden om discriminatie te herkennen.' Ook zijn medewerkers 
die collega's aannemen die op henzelf lijken, zich niet altijd bewust van het feit dat zij mensen 

uitsluiten. Hoe ga je ermee om als mensen geen scherp omlijnd idee hebben van discriminatie, 
waardoor zij discriminatie bagatelliseren of van anderen een dikkere huid verlangen? Hoe zorg je 

voor een inclusief klimaat op de werkvloer, terwijl je weet dat diversiteit ook spanningen tussen 
mensen oplevert? Wat zeg je als een collega een grapje maakt dat niet door de beugel kan? Niet 
alleen bedrijven in de stad, maar ook de gemeente Amsterdam zelf heeft met deze ingewikkelde 

vragen te maken. Daarom wil de gemeente hand in eigen boezem steken en samen optrekken met 
Amsterdamse bedrijven en organisaties, opdat we samen het tegengif vormen voor het 
hardnekkige virus van arbeidsmarktdiscriminatie. 

Een aanpak met twee pijlers: voorkomen en bestrijden arbeidsmarktdiscriminatie 
Deze brief laat de richting zien van de Amsterdamse aanpak van arbeidsmarktdiscriminatie in de 

periode 2019— 2022. De bijlage bevat een eerste overzicht met maatregelen die de gemeente wil 
nemen, bovenop het bestaande beleid. Na overleg met u en met partners in de stad ontvangt u in 
het tweede kwartaal van 2019 de uitwerking van deze plannen. De aanpak gaat bestaan uit twee 

pijlers: arbeidsmarktdiscriminatie voorkomen en arbeidsmarktdiscriminatie bestrijden. 

3 SCP, Burgerperspectieven (2017). 
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1. Arbeidsmarktdiscriminatie voorkomen 

De eerste pijler bestaat uit maatregelen voor een inclusieve arbeidsmarkt, die de 
voedingsbodem onder discriminatie moeten wegnemen. Rode draden zijn 
bewustwording, stimuleren van ontmoeting, het bieden van ondersteuning aan bedrijven 

en het 'belonen' van bedrijven die zich inspannen voor een inclusieve cultuur. 
2. Arbeidsmarktdiscriminatie bestrijden 

De tweede pijler bestaat uit stevige maatregelen om arbeidsmarktdiscriminatie tegen te 

gaan, omdat de ervaring leert dat een zachte aanpak alleen niet voldoende is. Daarom 
zullen we  mystery guests  inzetten en gaan we  naming  &  shaming  niet uit de weg. Ook 
willen we de meldings- en aangiftebereidheid bij arbeidsmarktdiscriminatie vergroten en 
bevorderen dat meldingen en aangiftes in het geval van geconstateerde discriminatie 
leiden tot opvolging. 

We trekken bij de uitvoering van de aanpak samen op met het Rijk, dat bedrijven onder meer gaat 
verplichten om beleid te voeren ter voorkoming van discriminatie. Het ministerie van SZW bereidt 

een wetswijziging voor die het mogelijk maakt een boete op te leggen aan bedrijven die 
discrimineren. 

Artikel Ivan de Grondwet: 

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie 

wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan 
ook, is niet toegestaan. 

Wat is discriminatie? 
Het nadelig behandelen van personen omdat 

zij behoren tot een bepaalde groepering of 
tot een bepaalde groepering worden 

gerekend. Daarnaast kan er sprake zijn van 
ervaren discriminatie: het gaat er dan om 
wat mensen zelf als discriminatie ervaren en 
als zodanig benoemen, onafhankelijk van de 

gevolgen. (Bron: SCP, 2014). 

Wat is een inclusieve cultuur? 
Inclusie gaat over de manier waarop je 
verschillen tussen mensen beter kunt laten 

werken. In een inclusieve werkcultuur 
worden de verschillen gewaardeerd en 

benut. Tegenstellingen zijn een gegeven en 
worden niet uit de weg gegaan (Bron: Jitske 
Kramer, 2014).  

"Diversity  is  being invited  to  the  party.  
Inclusion  is  being asked  to  join  in and  dance." 
(Verna Myers)  

Wat gaan we doen? 

De gemeente Amsterdam gaat arbeidsmarktdiscriminatie voorkomen en bestrijden vanuit de 
verschillende rollen die de gemeente heeft: 

- Amsterdam als normsteller; 
- Amsterdam als werkgever; 
- Amsterdam als (mede-) eigenaar van deelnemingen; 
- Amsterdam als inkoper, subsidiegever en opdrachtgever; 
- Amsterdam als partner van publieke en private bedrijven. 

In iedere rol trekt de gemeente samen op met partners. Hieronder staat per rol op een rij wat de 

richting van de aanpak is, waar de gemeente in ieder geval mee start in 2019 en welke 
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mogelijkheden er nog meer zijn om arbeidsmarktdiscriminatie aan te pakken. Interventies zijn bij 
voorkeur bewezen effectief en gebaseerd op onderzoeksresultaten, maar de gemeente staat ook 
open voor experimenten en  pilots  die we met partners ontwikkelen. 

Amsterdam als normsteller 

In opdracht van het ministerie van SZW heeft Movisie onderzocht wat wel en niet werkt bij de 
aanpak van arbeidsmarktdiscriminatie. Eén van de uitkomsten van het onderzoek is dat het 

allemaal begint met het stellen van sterke sociale normen. Een sociale norm is wat mensen zien als 
'normaal'. Als in een bepaalde sector of in een bedrijf een HRM-medewerker denkt dat het 
gangbaar is om vrouwen met hoofddoek of vrouwen die zwanger zijn af te wijzen bij een 
sollicitatie, dan is de kans groot dat deze persoon zich zelf ook schuldig maakt aan deze vorm van 

discriminatie. Uit het onderzoek blijkt dat bedrijven vooral naar andere bedrijven in de sector 
kijken, als het gaat om 'moreel' gedrag. 'Het werkt net zoals bij fairtrade: wanneer een groot 

bedrijf daarmee begint, kunnen andere bedrijven moeilijk achterblijven. Niemand wil de sukkel 
van de klas zijn.', aldus de onderzoekers.4  De gemeente gaat daarom stevig inzetten op het 
uitdragen van de sociale norm in Amsterdam via communicatie: in deze stad tolereren wij geen 
arbeidsrnarktdiscriminatie. 

Daarnaast gaat de gemeente met het bedrijfsleven onderzoeken of het haalbaar is om een 
vrijwillig keurmerk inclusieve organisatie te ontwikkelen voor bedrijven. Een basis hiervoor kan 
worden gelegd vanuit de Amsterdam  Economic  Board, dat een manifest over goed 
werk(geverschap) gaat ontwikkelen. De Amsterdam  Economic  Board brengt bedrijfsleven, 
kennisinstellingen en overheden in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) bijeen rondom vijf 

grootstedelijke uitdagingen. Eén van deze uitdagingen is 'Talent voor de Toekomst'. In het kader 
hiervan wordt op initiatief van verschillende boardleden gewerkt aan een manifest over goed 

werk(geverschap) in de MRA. In dit kader komen verschillende vragen aan de orde. Welke 

waarden zijn belangrijkvoor de werkgevers rond thema's als salariëring, leren, inclusie, 
digitalisering? Wat kunnen de werkgevers daarmee doen en hoe kan de regio hen daarin 

faciliteren? Het blijft niet alleen bij het ontwikkelen van een manifest; het uitvoeren van concrete 
plannen is de volgende stap. 

Amsterdam als werkgever 

De gemeente Amsterdam wil een afspiegeling van de Amsterdamse beroepsbevolking zijn, waar 
elk talent wordt benut, om zo een excellente service aan haar burgers te kunnen bieden en een 
voorbeeldrol voor andere organisaties op het gebied van diversiteit en inclusie te vervullen. Hand 

in eigen boezem steken is niet alleen nodig om discriminatie bij de gemeente te stoppen, maar 
ook om een geloofwaardige partner te zijn voor bedrijven in de stad in de strijd tegen 
(arbeidsmarkt)discriminatie. We organiseren bijvoorbeeld trainingen inclusief werven en 

selecteren om de expertise en het handelingsperspectief van managers en P&O-adviseurs te 
vergroten en werf- en selectieprocessen aan te passen. Dit zien we terug in de data: het aandeel 

vrouwen in de (sub)top neemt toe (45%), we hebben meer plekken voor arbeidsbeperkten dan het 

streefaantal en het aantal jongeren in de organisatie groeit. Echter, het aandeel medewerkers met 

Movisie, Discriminatie in werving en selectie aanpakken: wat werkt? Zes typen aanpakken onder de loep (2018). 
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een biculturele achtergrond blijft achter in de hogere schalen en dat moet veranderen. 

Maatregelen moeten worden genomen om de in- en doorstroom van deze groep te bevorderen. 

De gemeente wil in 2019 om te beginnen inzetten op drie maatregelen. Hiermee wil het college 

moties 842'en 1024' gaan uitvoeren, waarin de gemeente wordt gevraagd bij zichzelf te beginnen 
om arbeidsmarktdiscriminatie tegen te gaan. Daarnaast is het verzoek aan het college om een 
voorkeursbeleid te voeren dat leidt tot een betere demografische afspiegeling van de inwoners 

van de stad. Dit met speciale aandacht voor personen van kleur in het midden en hoge 
management. 
a. 	Acties die de bewustwording rond diversiteit en inclusie vergroten en duidelijk maken wat de 

winst van een diverse, inclusieve organisatie is. Een gemeentebrede communicatiecampagne 
richt zich op het bevorderen van bewustzijn en maakt duidelijk wat je als medewerker zelf kan 

doen om bij te dragen aan een inclusieve werkomgeving. Een inclusieve werkomgeving 
waarbij medewerkers hun talent optimaal kunnen benutten, is een randvoorwaarde om divers 

personeel daarna ook te behouden. 
2. Daarnaast pakken we het probleem structureel aan met inclusief werven en selecteren. Bij 

verschillende afdelingen hebben  pilots  inclusief werven en selecteren in de afgelopen tijd tot 

goede resultaten geleid en een diverser personeelsbestand geleid. 
3. Tot slot zetten we in op het geven van praktische handvatten en interventies over inclusie en 

diversiteit voor P&O-ers en leidinggevenden. Dit is bijvoorbeeld gericht op de vraag hoe je 

ongewenst gedrag in teams aanpakt of hoe je bij talent reviews zo onbevooroordeeld mogelijk 
kijkt. 

Amsterdam als (mede-) eigenaar van deelnemingen  
Het college streeft naar het bevorderen van diversiteit binnen instanties en bedrijven. In het 
coalitieakkoord is daarom opgenomen dat samen met partners streefcijfers worden ingesteld, 

zodat organisaties meer een afspiegeling van de Amsterdamse maatschappij vormen. Met motie 
842' draagt de raad aan het college op om bij haarzelf en de bedrijven waarvan zij aandeelhouder 

is te beginnen met het tegengaan van arbeidsmarktdiscriminatie. De gemeente Amsterdam voert 

actief aandeelhouderschap op onder andere maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het 
Jaarverslag Deelnemingen rapporteert over indicatoren op het totaalniveau van alle deelnemingen 

en bij de grotere deelnemingen gebeurt dit ook per deelneming. De komende tijd gaat de 
gemeente als aandeelhouder het gesprek aan met de deelnemingen over de aanpak van 
arbeidsmarktdiscriminatie en het bevorderen van diversiteit. Onderwerp van gesprek zijn de 
maatregelen die zij nemen en de resultaten hiervan. Ook onderzoeken we hoe in brede zin over 

diversiteit kan worden gerapporteerd in het Jaarverslag Deelnemingen. 

Amsterdam als inkoper, subsidiegever en opdrachtgever 
Amsterdam wil bedrijven en instellingen 'belonen' die zich inzetten voor een inclusieve organisatie 
en arbeidsmarktdiscriminatie actief tegengaan. De komende tijd onderzoekt de gemeente in 

hoeverre het bij aanbestedingen mogelijk is om ondernemingen die diversiteit hoog in het vaandel 

hebben staan, een streepje voor te geven. Daarbij houden we rekening met het zogeheten 
proportionaliteitsbeginsel van de Aanbestedingswet: dat wat de gemeente vraagt moet een 
directe relatie met de opdracht hebben. In de onlangs gestarte aanbesteding voor uitzendkrachten 

zijn diversiteit en inclusie als expliciete wens opgenomen. De ervaringen die worden opgedaan in 
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dossier zullen uiteraard worden meegenomen bij dit onderzoek. Tevens gaat de gemeente 
onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om dit thema te betrekken bij subsidieverlening. 

Amsterdam als partner van publieke en private bedrijven  

Aanpak stagediscriminatie met onderwijsinstellingen 
Stagediscriminatie is een zorgwekkend probleem: als het bij de eerste kennismaking met 
werkgevers al misgaat, is het moeilijk om een goede start op de arbeidsmarkt te maken. Hieronder 
gaan we in op de stageproblematiek in het mbo. Tijdens de vorige bestuursperiode hebben 
gemeente en mbo-besturen samen met leerbedrijven een eerste stap gezet, maar daarmee zijn 

we er nog niet. Binnen de nieuwe MBO-Agenda, die in maart 2019 aan u wordt voorgelegd, zal de 

komende jaren het nodige gedaan worden aan het tegengaan van discriminatie. Daarnaast 
onderzoeken we wat de succesfactoren zijn van de stagemakelaar bij Startpunt in Nieuw-West en 

of deze aanpak zich leent voor andere delen van de stad. Hiermee gaan we motie 931 'Stadsbreed 
uitrollen van de stagemakelaar' uitvoeren. In het kader van de Aanpak Arbeidsmarktdiscriminatie 

gaan we samen met de mbo-instellingen het gesprek aan met de leerbedrijven over de vraag hoe 
zij zich actiever kunnen inzetten tegen arbeidsmarktdiscriminatie. Ook willen we met mbo-
instellingen en leerbedrijven onderzoeken hoe we ervoor kunnen zorgen dat discriminatie vaker 

gemeld wordt door mbo-studenten en hoe we opvolging geven aan de meldingen waarbij sprake 
is van discriminatie. Omdat de situatie in het hbo niet wezenlijk anders is, zal het college ook met 

het hbo in gesprek gaan over een effectieve aanpak van discriminatie op de stagemarkt. Of je nu 
op het voortgezet onderwijs, mbo, hbo of wo zit, de eerste kennismaking met een werkgever is 

cruciaal. 

Met het  ROC  van Amsterdam gaat de gemeente in gesprek over het opzetten van een pilot met  

mystery guests  om stagediscriminatie bij leerbedrijven te bestrijden. Dit is onderdeel van een 

bredere aanpak. De burgemeester schreef in december 2018 aan de gemeenteraad dat  mystery 

guests  een beproefde methode vormen om het deurbeleid in de horeca te toetsen, waar de 
gemeente de komende jaren gebruik van blijft maken. Daarnaast onderzoekt de gemeente de 

mogelijkheden voor het verbreden van de inzet van  mystery guests  naar andere sectoren en de 

gemeente als werkgever. Het college voert hiermee amendement 474 uit, waarin gevraagd wordt 

om bij het bestrijden van discriminatie vaker  mystery guests  in te zetten. In de eerste maanden 

van 2019 werken we dit verder uit. 

Naast de aanpak van stagediscriminatie onderzoekt de gemeente in hoeverre extra maatregelen 

tegen arbeidsmarktdiscriminatie nodig zijn in het kader van de aanpak bi-culturele jongeren aan 
het werk. Te denken valt aan het organiseren van gelijkwaardige ontmoetingen tussen werkgevers 
en jongeren om wederzijdse negatieve beeldvorming en vooroordelen te doorbreken. Daarnaast 

kunnen we jongeren ondersteuning bieden bij het herkennen en bespreekbaar maken van 

arbeidsmarktdiscriminatie. 

Stimuleren diversiteit en inclusie met bedrijfsleven 
De gemeente wil alle beïnvloedingsmogelijkheden die zij heeft in haar contacten met werkgevers 
en onderwijsinstellingen aanwenden. De afgelopen jaren is geïnvesteerd in publiek-private 

samenwerkingen  (PPS-en) tussen beroepsonderwijs en bedrijven, ook wel de Opleidingshuizen 

genoemd. Met verschillende scholingsprojecten komen deelnemers en werkgevers dichter bij 
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elkaar te staan. Dat geldt niet alleen voor jongeren of werkzoekenden met een 
nnigrantenachtergrond, maar ook voor oudere werkzoekenden. De  PPS-en kunnen ook een 
agenderende rol vervullen. Binnen deze samenwerkingsverbanden kan vaker het gesprek worden 
gevoerd over dit onderwerp en kan een onderlinge norm worden gesteld, waarop partners elkaar 
aanspreken. 

Zoals eerder in deze brief naar voren kwam, heeft diversiteit een aantoonbare sociale en 
economische meerwaarde. Een divers personeelsbestand kan bijdragen aan meer winst, 
productiviteit en een positief imago. Het biedt toegang tot (top)talenten, klantgroepen en nieuwe 

markten. Niet alle bedrijven in de Amsterdamse regio benutten deze kansen. De meeste 
werkgevers willen wel — vanuit een maatschappelijke verantwoordelijkheid of economisch 

gedreven — maar weten niet hoe. De gemeente wil die bedrijven ondersteuning bieden om 
diversiteit en inclusie op de werkvloer te bevorderen. Daarbij maken we gebruik van de kennis en 
ervaringen van uitzend- en detacheringsbureaus over goede én kwalijke praktijken. In nauwe 

samenwerking met het Ministerie van SZW en Diversiteit In Bedrijf (een kennisplatform gericht op 
bedrijven) wil de gemeente de volgende acties verder onderzoeken: 

het opzetten van een (regionale) helpdeskfunctie, vooral gericht op het MKB; 
het ondersteunen van bedrijven die aantoonbaar (willen) investeren in diversiteit en 
inclusie, bijvoorbeeld door cofinanciering van bepaalde initiatieven. Deze ondersteuning 

gaan we om te beginnen aanbieden aan de Amsterdamse deelnemingen, leerbedrijven en 
bedrijven die onderdeel zijn van de  PPS-en (Opleidingshuizen); 

een traject waarbij we goede initiatieven en voorbeelden vanuit de markt ophalen, waarna 
we bekijken hoe we die kunnen versterken en/of vergroten. 

Hoe gaan we verder? 

De komende tijd onderzoeken we samen met partners hoe we de aanpak 
arbeidsmarktdiscriminatie met elkaar verder gaan concretiseren en uitvoeren. Daarbij 
onderzoeken we wat de voor- en nadelen zijn van verschillende acties om 

arbeidsmarktdiscriminatie te voorkomen en te bestrijden. Aan het eind van het eerste kwartaal 

van 2019 vindt een bijeenkomst plaats met raadsleden, partners en Amsterdammers met het doel 
kennis uit te wisselen, maatregelen verder uit te werken en draagvlak voor de aanpak te krijgen. 
Uw gemeenteraad ontvangt in het tweede kwartaal van 2°19 het complete programma Aanpak 
Arbeidsmarktdiscriminatie 2019-2022. Het programma bevat een overzicht met interventies met 
doelen, inclusief de opzet voor een jaarlijkse rapportage, die de voortgang en het effect van de 
genomen maatregelen laat zien. Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 

Nannens,colle van burgemeester en wethouders van Amsterdam, 




	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8

