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De raadsleden

Dhr. W. Dekker en dhr. R. Heijmann

bijlage(n)
betreffende Artikel 43-vragen inzake medewerkersbestand en anoniem solliciteren bij gemeente

Roermond

Geachte heer Dekkers en Heijmann,

Ter beantwoording van de door u gestelde vragen op grond van artikel 43 van het Reglement van
Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad met betrekking tot
anoniem solliciteren bijgemeente Roermond delen wij u, met opneming van de inleiding, het volgende
mede.

De gemeente Roermond werft en selecteert haar medewerkers volgens een vaste procedure en via
een online recruitment tool. lnterne kandidaten hebben daarbij voorrang op externe kandidaten om op
deze wijze loopbaan mogelijkheden open te houden voor de eigen medewerkers, een en ander
conform het wervings- en selectiebeleid en gemaakte afspraken met de ondernemingsraad. Het
bieden van loopbaanperspectief bevordert de tevredenheid en vitaliteit van de eigen medewerkers.

Op het moment dat de vacature niet kan worden ingevuld met een interne kandidaat wordt extern
geworven, waarbij mensen met allerlei opleidingsniveaus laagdrempelig kunnen solliciteren. Selectie
vindt plaats op basis van onder meer (relevant) opleidingsniveau, werkervaring en competenties; er
wordt geen onderscheid gemaakt op basis van etniciteit of culturele achtergrond (dit is overigens
wettelijk ook verboden).

Vraag 1 ls het college van B&W het met ons eens dat het belangrijk is dat het
medewerkersbestand van de gemeente Roermond een afspiegeling zou
moeten zijn van de Roermondse bevolking?
Het pakket aan taken en verantwoordelijkheden van gemeenten is sterk aan
verandering onderhevig, burgers verwachten ook steeds meer van de gemeente.

Willen wij de huidige en toekomstige uitdagingen het hoofd kunnen bieden, dan is
een hoge kwaliteit van het ambtelijk apparaat essentieel, waarbij 'hoge kwaliteit'
wordt gedefinieerd in termen van 'passend(e) opleiding, opleidingsniveau,
competenties en - zo nodig - werkervaring'.

Antwoord.
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Vraag 2.

Antwoord

Uitgaande van deze kwalitatieve uitgangspunten, onderschrijven wij in algemene zin
dat een in relatie tot de Roermondse bevolking representatieve samenstelling van
het gemeentelijk personeelsbestand is na te streven. Dit zien wij overigens in breed
perspectief: er dient sprake te zijn van een gezonde balans tussen jonge(re) en
oude(re) medewerkers, een evenwichtige verdeling tussen vrouwelijke en
mannelijke medewerkers en de culturele/etnische diversiteit die wijook in onze
lokale samenleving aantreffen, zou herkenbaar in de ambtelijke organisatie
aanwezig moeten zijn.

ls het college van B&W bereid een proef van een jaar te doen met anoniem
solliciteren bij de gemeente Roermond en te meten of het aantal kandidaten
met migrantenachtergrond toeneemt?

Sinds 2012 zijnzo'n 180 wervingen voor'eigen'ambtelijke aanstellingen uitgezet. ln
de eerste helft van 2016 zijn 33 wervingsprocedures uitgezet en dit leverde in totaal
552 reacties op (54 uit de eigen gemeentelijke organisatie, 11 uit andere
gemeenten in het netwerk en 487 externe sollicitaties). Van de 33 procedures

werden er 3 niet vervuld, 20 door interne kandidaten vervuld en 10 door externe
kandidaten, waaruit blijkt dat de gemeente waar mogelijk loopbaankansen biedt en
werk maakt van mobiliteit.

Van de 552 sollicitanten is slechts in enkele gevallen sprake van een
'migrantenachtergrond' (wij hanteren uw formulering in deze). Bij de beoordeling
daarvan zijn wij-bijgebrek aan een betere valideringsmethode- overigens
uitgegaan van de (combinatie van) voornaam/achternaam van sollicitanten. Een

andere, meer accurate registratie vindt namelijk al lang niet meer plaats. Vroeger
gebeurde dit wel als onderdeel van de Wet Samen, maar deze geldt sinds 1 januari

2004 niet meer.

Wij moeten dus - helaas - constateren dat het aantal sollicitanten met een
'migrantenachtergrond' zeer beperkt is.

Bij inhuur van personeel is het beeld niet anders. Ook daar geldt dat kandidaten die
via onze vaste contractpartner StartPeople of andere 'leveranciers' worden
aangeboden, zelden een 'migrantenachtergrond' hebben. Dit ondanks het feit dat
StartPeople een aantal maatregelen heeft getroffen om discriminatie in de selectie
te voorkomen, waaronder deelname aan het Charter Diversiteit in Bedrijf, de
oprichting van een Diversity Board en actieve scholing van de vaste medewerkers
over het onderwerp discriminatie.

Op basis van ervaringsgegevens is dus duidelijk dat mensen met een
'migrantenachtergrond' nauwelijks solliciteren bijde gemeente Roermond. Wij-
maar ook de directie - vinden dit een onwenselijke situatie.

ln het kader van de herijking van het gemeentelijk Strategisch Personeelsbeleid
wordt mede daarom niet alleen bezienop welke wijze de gemeente Roermond ook
in de toekomst een aantrekkelijke werkgever kan zijn, maar ook kritisch gekeken



naar het wervings- en selectiebeleid. Hoewel een en ander nog nader moet worden
uitgewerkt, bestaat bijvoorbeeld de indruk dat bij de werving van nieuw personeel

niet optimaal gebruik wordt gemaakt van mogelijkheden om specifieke doelgroepen
te bereiken. Daarom wordt gedacht aan de invoering van een meer specifieke
doelgroepen-benadering van de arbeidsmarkt gericht op bijvoorbeeld jongeren,

mensen met een beperking als ook mensen met een andere etnische achtergrond
etc. Gebruikmaking van specifieke op de doelgroepen gerichte advertentiekanalen
zou daarbijeen hulpmiddel kunnen zijn.

Het nu starten van een proef met anoniem solliciteren achten wij - nog afgezien van
praktische uitvoeringsproblemen - in dat kader nu geen adequate oplossing omdat
de beoogde doelgroep onvoldoende op vacaturestellingen reageert. Wijgeven
daarom prioriteit aan een bredere, gerichte aanpak in het kader van de herijking van
het Strategisch Personeelsbeleid omdat op deze manier beschikbaar of (door) te
ontwikkelen (HRM-)instrumentarium beter op elkaar afgestemd en doelgericht
ingezet kan worden. Wijzullen het diversiteitsvraagstuk dan ook in voornoemd
breder kader ter hand nemen en u te zijner tijd informeren over de wijze waarop hier
uitwerking aan zal worden gegeven.

Een kopie van deze brief is aan de overige leden van de raad gezonden.
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