
Gelijke kansen op de arbeidsmarkt? 
Op 23 november 2016 vond een bijeenkomst 
plaats over diversiteit en gelijke kansen op de 
arbeidsmarkt bij Twynstra Gudde in 
Amersfoort. Bezoekers van de bijeenkomst 
waren raadsleden, wethouders, Tweede 
Kamerlid, leden D66, jongerenwerker, mbo-
scholieren en andere belangstellenden. 
Noëlle Sanders (kandidaat Tweede Kamerlid 
D66) was moderator. Het was een bijzondere 

avond vol persoonlijke verhalen over (on)gelijke kansen op de arbeidsmarkt en 
ideeën over hoe kan worden gewerkt aan gelijkheid en diversiteit.  

Raisa Hehenkamp, adviseur van Twynstra 
Gudde, houdt op persoonlijke titel een betoog 
over waar we het eigenlijk over (moeten) 
hebben als het gaat om diversiteit en 
gelijkheid op de arbeidsmarkt. Ze vertelt wat 
diversiteit inhoudt, en dat dit breder is dan 
de gebruikelijke vier ‘categorieën’, en houdt 
een pleidooi om de stap te maken naar echt 
inclusiebeleid in plaats van diversiteit voor 
de bühne te organiseren.  

Bertien Houwing, wethouder D66 in Amersfoort, 
vertelt over haar ervaring als wethouder met de 
portefeuille arbeidsmarkt en hoe de gemeente 
Amersfoort als werkgever bezig is met diversiteit en 
gelijke kansen. Zij voeren o.a. de proef anoniem 
solliciteren uit, maar geven ook trainingen aan 
afdelingshoofden zodat zij ook op een andere manier 
gaan kijken naar sollicitanten. Resultaten van de proef 
zijn nog niet bekend; maar het helpt nu al om meer 
bewustwording te creëren.  

Steven Weyenberg, Tweede Kamerlid D66 
met eveneens arbeidsmarkt in portefeuille 
vertelt over hoe hij kwam tot het steunen van 
de PvdA motie over anoniem solliciteren in 
de Tweede Kamer. Hij geeft aan dat hij 
eigenlijk buikpijn kreeg van de proef voor 
anoniem solliciteren, omdat hij het associeert 
met dat je een deel van jezelf moet verbergen. 
Toch is hij uiteindelijk voorstander van de 
proef. 



Harun Keskin, raadslid Pvda, geeft legt uit waarom hij de motie heeft ingediend 
voor een proef om anoniem te solliciteren. Hij vindt het belangrijk dat de politici 
zich inzetten tegen discriminatie en voor gelijke kansen. De proef is een tijdelijk 
middel. Op dit moment blijkt al uit de eerste resultaten in Den Haag dat meer 
jongeren met een migrantenachtergrond worden uitgenodigd op 
sollicitatiegesprek.  

Daarna was er een panel met mensen uit de 
praktijk: Aris Dorresteyn, maker van de app 
workmonkey, laat een film zien over hoe de 
app werkt. De app helpt jongeren om zich op 
een goede manier aan bedrijven te 
presenteren. Kaey Cildir, docent 
omgangskunde vindt dat leerlingen zelf ook 
een flinke steen moeten bijdragen. Net zoals 
Youssef El-Messaoudi, raadslid PvdA, die 

vertelt over zijn eigen ervaringen met discriminatie op de arbeidsmarkt en 
jongeren oproept om door te blijven vechten om aan een baan te komen. 

Hayat Chidi, statenlid D66 maar ook 
ondernemer van JongDoen, is het hier deels 
mee eens. Immers; zij leert jongeren dat om 
een goede eerste indruk te maken een ‘goede, 
stevige, Hollandse’ handdruk belangrijk is. 
Maar aan de andere kant geeft zij aan dat ook 
werkgevers moeten leren dat een slappe 
hand in sommige culturen gebruikelijk is. 

Hayat deelt haar ervaringen bij de politie, waar toentertijd een speciaal 
programma was gericht op het binnenhalen van multicultureel talent. Niet alleen 
gingen veel mensen weer weg bij de politie, maar ook werd Hayat zelf erop 
aangekeken alsof zij was binnengehaald vanwege ‘positieve discriminatie’.  

Het publiek was zeer betrokken. De jongeren 
die meegekomen waren met de 
jongerenwerker vertelde wat zij meemaakten 
in hun zoektocht naar werk en op de 
werkvloer. Zo vertelde een jongere dat hij 
door een werkgever werd uitgenodigd toen 
hij zijn naam in ‘Joost’ had veranderd, terwijl 
hij daarvoor onder zijn eigen naam was 
afgewezen. Toch gaf hij zeker niet op. De 

jongerenwerker Ibrahim el Khalki vond dat het verhaal van de sprekers 
pessimistisch kon overkomen op de jongeren en vroeg om meer hoop voor zijn 
jongeren die hier ook bij waren.  

In het kort kwam de rol van de sollicitant zelf, de leerkracht, de rol van de 
overheid en de politiek aan de orde. Doordat mensen veel eigen ervaringen 
deelden en zich betrokken voelden; was er een mooi dialoog tussen de 
aanwezigen. 



In kleine groepen werd daarna verder 
gepraat. Hieruit zijn enkele do’s en don’ts 
gekomen over wat je (zelf) kan doen om 
gelijke kansen op de arbeidsmarkt te 
bevorderen.   

 

 

Do’s/Tips: 

 Feedback durven te geven aan de sollicitant, zodat diegene er ook van 
leert. En zodat je een afwijzing onderbouwt en iemand weet dat het niet 
aan bijv. de naam ligt.  

 Solliciteren met behulp van video. 

 Inzetten op communicatie, sociale vaardigheden bij studenten/leerlingen. 

 Bewust zijn van jouw voorbeeldfunctie als docent. 

 Meer samenwerking tussen scholen en bedrijven. 

 Rolmodellen omarmen en inzetten. 

 Zoek als bedrijf onbekende werelden en netwerken om je blik te 
verbreden. 

 Empowerment: ken je toegevoegde waarde! 

 Schiet niet in de slachtofferrol, blijf knokken en praat elkaar niet in de put. 

  

Don’ts/Flops: 

 Ga er niet vanuit dat je vanaf het begin jezelf kan/mag zijn 

 Zie diversiteit niet alleen als een probleem van de minderheidsgroep 



Links: 

 Filmpje over wat privilege is: m.youtube.com/watch?v=hD5f8GuNuGQ  

 Uitleg van Aris Dorresteijn over de app workmonkey:     
https://docs.google.com/presentation/d/1ANMbhRGrbzwaGaeSgtC6hJ0S
nioGTrGpn5GBI6_54wg/edit?usp=sharing  

  

Foto’s zijn gemaakt door Henk Logman en Vincent Leeuw. 
Baliewerk m.m.v. leerlingen MBO Amersfoort. 
Met dank voor ruimte aan Twynstra Gudde. 
Sponsoring catering door D66 landelijk en D66 Amersfoort. 
Eindredactie: Raisa Hehenkamp en Noëlle Sanders. 
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