
Anoniem solliciteren

Bij de gemeente Den Haag kun je vanaf 2017 alleen nog anoniem solliciteren. Men is 
daar blij met de resultaten van het experiment in 2016, waar meer mensen 
solliciteerden met een 'niet-standaardachtergrond' (blank, redelijk jong, man) . De kans 
om uitgenodigd te worden voor een sollicitatiegesprek voor andere sollicitanten dan die
met een 'standaardachtergrond' nam aanzienlijk toe. 

Discriminatie op de arbeidsmarkt is een hardnekkig probleem. Leeftijd, geslacht en 
etnische achtergrond hebben een negatieve invloed op de kans of je wel of niet voor 
een sollicitatiegesprek wordt uitgenodigd. Overigens is het zo dat discriminatie bij 
solliciteren veelal onbewust plaatsvindt.

Een oplossing hiervoor is het anonimiseren van naam, leeftijd en geslacht, waardoor 
sollicitanten bij de brievenselectie op hun kwaliteiten beoordeeld kunnen worden en 
niet op hun achtergrond. De proef met anoniem solliciteren in de gemeente Den Haag 
liet zien dat er drie keer zoveel sollicitanten met een migrantenachtergrond werden 
uitgenodigd voor een gesprek in vergelijking met een niet-anonieme 
sollicitatieprocedure. Ook in andere gemeentes en provincies zijn proeven gestart met 
anoniem solliciteren.

We willen in onze gemeente een verbonden samenleving zijn waarin wordt omgezien 
naar elkaar en we willen ook een inclusieve samenleving zijn. Dat geldt ook voor de 
arbeidsmarkt. Discriminatie op de arbeidsmarkt, of het nu gaat om leeftijd, geslacht of 
waar je eigen wieg of die van je ouders heeft gestaan, vinden we ongewenst. Als een 
gemeente deze wijze van solliciteren gaat toepassen kan dat dienen als het goede 
voorbeeld en het kan in sommige gevallen ook worden meegenomen bij 
aanbestedingen die de gemeente als partij ook moet doen.

We zouden de volgende vragen willen stellen:

– Is het college met ons van mening dat discriminatie op leeftijd, geslacht en afkomst 
niet acceptabel is?

– Is het college met ons van mening dat deze discriminatie leidt tot ongelijke kansen bij
het kunnen toetreden tot de arbeidsmarkt (en verder toekomstperspectief) voor 
ouderen, vrouwen en mensen met een etnische herkomst?

– Is het college het met ons eens dat overheid in haar rol als werkgever hierin een 
voorbeeldfunctie heeft?

- Is het college het met ons eens dat het personeelsbestand van de overheid een 
afspiegeling hoort te zijn van de regionale bevolkingssamenstelling c.q. regionale 
beroepsbevolking;

– Is het college bereid om te onderzoeken of en hoe anoniem solliciteren in de 
gemeente Heerde toegepast zou kunnen worden?

– Is het college bereid daarover een notitie te produceren om vervolgens daarover met 
elkaar in de commissie Samenleving te spreken?


