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Programma: 

Diversiteit in de publieke sector in Amsterdam 
Themabijeenkomst over het nut en noodzaak in de top  

Alma Zaal, op de 10e etage OZW-gebouw van de VU, De Boelelaan 1109, Amsterdam 

Vrijdag 6 december 2019 van 14:00 tot 17:00 uur 

 
 

Hoe is het gesteld met de diversiteit in de publieke sector van Amsterdam? De veranderende 

demografie in de stad Amsterdam vraagt ook om een representatieve afspiegeling in de publieke 

sector van de gemeente. De belangrijkste motieven voor het bevorderen van diversiteit zijn ten 

eerste de toegevoegde waarde van diversiteit voor het functioneren en de opbrengsten van een 

(gemeentelijke) organisatie en ten tweede het maatschappelijk motief van bevorderen van 

gelijke kansen en duurzame arbeidsparticipatie van groepen met afstand tot de arbeidsmarkt. 

Voor (semi-) publieke instellingen speelt het argument van legitimiteit en verbinding: het streven 

naar een personeel dat een afspiegeling vormt van de samenleving en het streven naar duurzame 

verbinding tussen overheid en de samenleving. Aan dit laatstgenoemde motief wordt 

tegenwoordig door de publieke sector belang gehecht vanwege de toenemende polarisatie in de 

samenleving en de toenemende kloof tussen burgers en overheid. 

 

Het thema van diversiteit in de publieke sector kan daarom rekenen op steeds meer 

belangstelling. Veel organisaties streven naar meer diversiteit in hun personeelsbestand maar het 

lukt onvoldoende om dat ook in de praktijk te brengen. Hoewel in de onderste regionen veelal 

sprake is van diversiteit, blijkt dat minder het geval in de hogere regionen van een organisatie. 

Diversiteit van bovenaf bevorderen blijkt vaak effectiever voor het vergroten van de diversiteit van 

een (publieke) organisatie of gemeente. Ook in het Coalitieakkoord 2018-2022 ‘Een nieuwe lente 

en een nieuw geluid’ van de gemeente Amsterdam krijgt diversiteit in de publieke sector de volle 

aandacht. De coalitiepartijen hebben afgesproken dat de publieke sector meer een afspiegeling 

moet zijn van de Amsterdamse samenleving. 

Organisatie: VU Amsterdam, Platform Sociale Binding en HTIB. 
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Programma  

 

14:00  uur Inloop en registratie deelnemers; 

14:30  Introductie door moderator Peter Zwaga; 

14:35  Welkomstswoord door Mustafa Ayranci, voorzitter HTIB; 

14:40 Opening door Karen van Oudenhoven-van der Zee, hoogleraar Interculturele 

Competenties en decaan van de Faculteit Sociale Wetenschappen aan de Vrije 

Universiteit van Amsterdam (VU); 

14:55  Inleiding door Zeki Arslan, voorzitter Platform Sociale Binding;  

15:15 Toespraak Rutger Groot Wassink, wethouder Sociale Zaken, Diversiteit en 

Democratisering van de gemeente Amsterdam; 

15:30  Inleiding door Maurice Crul, hoogleraar Identiteit, Diversiteit en Inclusie aan de VU; 

15:50 Interactief panelgesprek met Carla Aalse (Partner bij crmLiNK, bureau voor search 

naar professionals voor directies, RvB’s en RvT’s), Selvi Ayranci (Strategy Execution 

Lead bij ABN AMRO Bank) en Peter Teesink (Gemeentesecretaris van Amsterdam); 

16:50  Afsluiting met conclusies;  

17:00   Napraten tijdens een borrel. 
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Verslag van de themabijeenkomst die werd bijgewoond door 75 deelnemers. 

1.  Toespraak Mustafa Ayranci, voorzitter HTIB 

Fijn dat u er allemaal bent en ik wil u dan ook welkom heten op deze themabijeenkomst over 

Diversiteit in de Publieke Sector in Amsterdam. HTIB, het Platform Sociale Binding en de VU zijn de 

initiatiefnemers van deze bijeenkomst. HTIB is de Turkse Arbeidersvereniging in Nederland - die in 

1974 is opgericht. Sindsdien zet HTIB zich in voor de belangen van migranten en hun relatie tot de 

Nederlandse en Turkse samenleving. Dit doen wij door het geven van voorlichting, het organiseren 

van bijeenkomsten, het stimuleren van participatie & burgerschap en het vormen van netwerken, 

zoals we dat vandaag doen. En ook de participatie en diversiteit op de arbeidsmarkt, vindt HTIB 

belangrijk vooral in een superdiverse samenleving zoals die van Amsterdam. Voor HTIB is het van 

belang dat publieke organisaties streven naar een divers personeelsbestand. 

Met die diversiteit binnen je organisatie schep je namelijk vernieuwing en bredere inzichten. Er is 

de laatste jaren wel een positieve omslag te zien in het denken over diversiteitsbeleid. Er wordt 

veel over gesproken en er worden plannen voor gemaakt. Alleen aan daden ontbreekt het nog. 

De bijeenkomst van vandaag wil het onderwerp Diversiteit in de Top opnieuw agenderen met als 

doel dat de meerwaarde daarvan een bijdrage gaat leveren aan de noodzakelijke sociale binding 

en de voorspoed van Amsterdam. 

 

2.  Opening door Karen van Oudenhoven-van der Zee, hoogleraar Interculturele 

Competenties en decaan van de Faculteit Sociale Wetenschappen aan de Vrije Universiteit  

Fijn dat we vandaag over dit belangrijke onderwerp hier op de VU kunnen spreken. Diversiteit is 

een sleutelelement in de strategische plannen van de Vrije Universiteit Amsterdam. Als Chief 

Diversity Officer ben ik verantwoordelijk voor de diversiteitsstrategie op de VU. In een wereld die 

steeds diverser wordt, willen we studenten opleiden tot academici die in staat zijn om hun unieke 

talenten te gebruiken om bij te dragen aan een samenleving waar verschillen worden 

gewaardeerd en gebruikt ten behoeve van de samenleving. Wij geloven dat dit de basis vormt 

voor sociale stabiliteit en innovatie. De VU wil groeien naar een gemeenschap die model staat 

voor hoe de samenleving deze doelen kan bereiken. We willen ook academische kennis 

bevorderen die niet bevooroordeeld is door een culturele context, maar die recht doet aan het 

pluralisme. We willen een inclusieve leer- en werkomgeving juist om verschillen, creativiteit en 

talent te kunnen stimuleren.  
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Nederland is een cultureel diverse samenleving en volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau 

(SCP) zijn er in Nederland sinds 2008 tot en met 2017 meer mensen met een migratieachtergrond 

bijgekomen. Dat geldt zowel voor personen met een niet-westerse als met een westerse 

achtergrond. En het totaal van het aandeel migranten lag in 2017 op 22,5 procent van de 

Nederlandse bevolking.  

 

 

Als we dan naar de percentages kijken in de hoogste beroepsniveaus dan zien we tussen 2003 en 

2015 een flinke stijging bij alle migrantengroepen, volgens het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). 
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Over het algemeen zien we volgens het SCP tussen 2003 en 2015 een lagere arbeidsdeelname bij 

migranten. 

 

Nu naar het verschil in het gericht zijn op je doel en het gericht zijn op je omgeving, als je 

diversiteit binnen organisaties in ogenschouw neemt. Biologen hebben onderzocht dat dieren in 

veel gevallen voordeel hebben van hun doelgerichtheid. Ze weten waar het voedsel te vinden is en 

gaan recht op hun doel af. Nu de situatie dat het voedsel op een andere plek wordt gelegd. Dan zie 

je het verschijnsel dat omgevingsgerichte dieren daar meer voordeel uit halen en er anders en 

effectiever mee omgaan. Ze zijn nieuwsgieriger en door te snuffelen in de omgeving, komen ze 

uiteindelijk terecht waar ze wezen willen. De doelgerichte dieren gaan moeilijker om met de 

veranderde situatie. Ze raken gefrustreerd en worden zelfs boos en driftig.  

Wat heeft dit met diversiteit te maken? Bij diversiteit wordt de omgeving ook onbekender en je 

weet niet precies wat je kunt verwachten door een afname van cohesie en omdat er sneller 

conflicten ontstaan. Je krijgt situaties die je niet meteen kunt inschatten omdat je niet weet hoe je 

daar mee moet omgaan. Doelgerichte personen vinden dat ingewikkeld terwijl omgevingsgerichte 

personen meer rekening houden met de nieuwe situatie door vragen te stellen over dingen die ze 

niet begrijpen.  

Wat is de boodschap die hier onder ligt? Als je naar diversiteit in organisaties kijkt dan wordt er al 

heel snel gezegd wat migranten anders zouden moeten doen. De boodschap van mijn verhaal is 

ook wel: ga iets doen in je omgeving en zorg dus dat je juist bij jezelf begint in plaats van bij de 

migrant die je binnen je organisatie uitnodigt. Dus mijn oproep is dan ook om meer 
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omgevingsgerichter te zijn als je iets met diversiteit wilt. Als eerste gaan organisaties nadenken 

wat ze met diversiteit willen en via welke insteek daarmee aan de slag moet worden gegaan. En 

heel vaak gaat het dan over een eerlijke afspiegeling waarbij er veel mensen naar binnen worden 

gehaald en dat er voor de rest niets veranderd door alles bij het oude te laten. Het gevolg is dat 

die diversiteit niet goed lukt omdat doelgerichte personen in dezelfde stand blijven staan en ook 

hun traditionele manier van handelen niet willen veranderen. De drijfveer om iets van elkaar te 

leren, geeft een nieuwe dimensie aan diversiteit. Voorbeeld. Als ik als decaan en als 

wetenschapper hier op de VU koffie ga drinken met iemand van het niet-wetenschappelijke 

personeel omdat het zo zielig is dat de decaan alleen met andere wetenschappers praat, wordt dat 

een vreemd kopje koffie. Als ik met diegene ga praten omdat ik uit dat gesprek vernieuwende 

inzichten kan opdoen op invalshoeken van het werk, betekenen die een verruiming van mijn eigen 

belevingswereld waar iets van te leren valt. En dat is bij culturele diversiteit ook zo.  

Het tweede aspect is dat snuffelen iets is van mensen maar ook van organisaties. Als je met 

diversiteit iets wil, dan moet je ook iets doen aan de inrichting van je organisatie. Dus op het 

moment dat we het over werving en selectie hebben, we mensen gaan zoeken die aan onze eisen 

voldoen. Maar stel jezelf ook de vraag of de eisen die je stelt, de juiste eisen zijn en of dat je niet 

een te statisch begrip hebt van talent. Want diversiteit betekent nu juist dat je andere talenten 

binnen je organisatie kunt halen. Dus diversiteitsbeleid door alleen maar een convenant te 

tekenen en vervolgens een paar interventies te doen, gaat je niet het succes brengen wat je 

beoogt. Je zult naar binnen moeten kijken, naar het DNA in je eigen organisatie en nagaan of dat 

DNA gunstig genoeg is voor diversiteit.  

Het laatste aspect binnen diversiteit is leiderschap. We zijn als VU bezig met een project Meer 

kleur aan de top in samenwerking met de non-profit- en profitsector. We hebben bij ongeveer 

3000 mensen onderzoek gedaan en we hebben aangetoond dat culturele veerkracht samenkomt 

in de eigenschappen van de snuffelpersonen die weinig angst voor het onbekende hebben en in 

die setting iets mooi kunnen opbouwen uit verschillen. Daarnaast heb je inclusief leiderschap, dat 

zijn leiders die zorgen dat er een veilig werkklimaat heerst door medewerkers actief uit te nodigen 

om nieuwe perspectieven aan te dragen en die ook positief te waarderen. Die 

snuffeleigenschappen in leiderschap blijken enorm te helpen om uiteindelijk positieve uitkomsten 

van diversiteit te bereiken. Dus ik zou zeggen als jullie met elkaar aan de slag willen met diversiteit, 

doe dan eerst een check bij jezelf maar ook in je organisatie. Dat is volgens mij de manier om 

verschillen beter te kunnen accommoderen.  
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3.  Inleiding Zeki Arslan, voorzitter Platform Sociale Binding 

Premier Mark Rutte heeft in 2015 over de arbeidsmarkt in relatie tot diversiteit gezegd dat het 

zaak is om je daarin in te vechten. Dus in feite ben ik nog steeds aan het zoeken hoe ik me op de 

arbeidsmarkt kan invechten om ook in de top te komen. Dus als ik hem ooit tegenkom, dan zal ik 

die vraag ook aan hem voorleggen en misschien heeft hij een mooie handleiding om zo ver te 

komen.  

Ik ga het vandaag hebben over de publieke sector en hoe de diversiteit zich daarbinnen 

ontwikkelt. De belangrijke vraag is of we daar vorderingen in maken of niet. In Nederland wordt 

eigenlijk al sinds 1975 geïnvesteerd om kansenongelijkheid in het onderwijs aan te pakken want 

dat is de eerste fase van ontwikkeling. Die barrière moet je namelijk overwinnen omdat je 

diploma’s nodig hebt. Er gaat per jaar zo’n 800 miljoen euro, vooral naar het basisonderwijs. De 

indicaties ‘opleidingsniveau van ouders’ en ‘etnische achtergrond’ dienen als achtergrond. Ik heb 

hier de cijfers van het ministerie van Onderwijs en daarin zie je dat het eigenlijk goed gaat met het 

aandeel niet-westerse migranten in het hoger beroepsonderwijs en op universiteiten. Daaruit zou 

je kunnen concluderen dat de eerste barrière is genomen.  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LANDELIJKE CIJFERS: NIET-WESTERSE LEERLINGEN IN HET ONDERWIJS 

1 OKTOBER 2018 

PO     18,6 % 

VO     17,8% 

MBO  21,9 % 

HBO  16,5% 

WO    15,3% 

Het totaal aantal scholieren en studenten (westers en niet-westers) in het onderwijs is 3.736.500. 

Van het totale aantal zijn er 683.110 leerlingen & studenten, niet-westers en dat is 18,3% van het  

totaal aantal leerlingen en studenten.      Bron: Ministerie van Onderwijs 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ik ga verder met de cijfers over de Diversiteit in de vaste adviescolleges van de regering. Dat zijn 

bijvoorbeeld de Onderwijsraad, de Gezondheidsraad en de Raad voor Openbaar Bestuur. Die 

adviseren op zowel strategisch als technisch niveau, richting de rijksoverheid. En daar zie je een 

ander aandeel dan dat in het onderwijs. In plaats van een toename voor etnische minderheden in 

die adviescolleges, zien we een scherpe achteruitgang van 10% in 2010 naar 4% in 2016. 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kaderwetadviescollege art.12 lid 3 

Bij de benoeming van de voorzitters en bij de benoeming van de andere leden van adviescolleges 

wordt gestreefd naar een evenredige deelneming in de adviescolleges van vrouwen en personen 

behorende tot etnische of culturele minderheidsgroepen. 

Nederland telt 30 adviescolleges. Daarin hebben tussen de zeven en vijftien leden zitting. 

Het aandeel vrouwen:     in 2003: 25% 

 in 2019: 38% 

Het aandeel etnische minderheden:    in 2010: 10% 

(zowel vrouwen als mannen)                            in 2016: 4%. 

----------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------- 

De Jaarrapportage Rijksoverheid geeft een nog triester beeld met een verschil tussen het aandeel 

van de schoonmaakdienst (RSO) van bijna 70% en het aandeel vanaf SCHAAL 15 met 1,8%. Premier 

Rutte had het over invechten op de arbeidsmarkt, en ik raad hem aan om deze cijfers tot zich te 

nemen. 

 

JAARRAPPORTAGE 2016  

PERSONELE BEZETTING RIJKOVERHEID 2016: Niet-westers. 

RSO NIET-WESTERS      68,3 % 

SCHAAL 1-2                         34,4  % 

SCHAAL 3-5                         15,9  % 

SCHAAL 6-8                       14,0 % 

SCHAAL 9-11                       8,1 % 

SCHAAL12-14                        4,4 % 

SCHAAL15 EN HOGER         1,8 % 

Totaal niet-westers Rijk      9,9 % 
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Dat waren de cijfers over diversiteit. Nu naar het volgende onderdeel, namelijk de belemmeringen 

van migranten op de arbeidsmarkt. We leven in een verzuild land en elke zuil heeft zo zijn 

prioriteiten om te emanciperen. We denken dat de verzuiling in Nederland voorbij is maar dat is 

niet het geval. Verzuiling is een van de belemmeringen dat niet-westers personeel in de hogere 

regionen van de publieke sector geen carrière kan maken. Waarom verliest deze groep dit gevecht 

in de top? Er is geen gebrek aan talent want dat hebben we reeds kunnen constateren.  

Ik noem vier punten die wel bepalend zijn: 

A. Deze groep heeft een gebrek aan belangenbehartiging. Ik heb zojuist geopperd dat Nederland 

nog steeds een verzuild land is. Voor migranten in Nederland is er sinds een paar jaar geen 

georganiseerde inspraak meer en geen instituut dat kennis levert over diversiteit; 

B. Het gebrek aan netwerken bij migranten. De meeste publieke functies gaan via netwerken van 

kennissen en familieleden. Netwerken zijn het sociale kapitaal en niet iedereen beschikt 

daarover. Dus als voor je een kwartje geboren bent, wordt je nooit een dubbeltje. Dus de 

omkering van het aloude Nederlandse spreekwoord, geeft aan dat als je een bepaalde 

voorsprong hebt, je die niet snel zult kwijtraken. Omgekeerd als je met een dubbeltje begint, 

dan wordt het moeilijker om die achterstand weg te werken en dat geldt zeker voor de positie 

van migranten en laagopgeleiden op de arbeidsmarkt; 

C. Het grote deel van de werving en selectie wordt in de top van de publieke sector ondergebracht 

bij headhunters. Over de wijze waarop deze bureaus werken, selecteren en personen 

voordragen voor een gesprek of benoeming, is helaas geen informatie voor handen; 

D. Het laatste punt is beeldvorming. Voorbeeld. Als ik in de gemeente Amsterdam zou worden 

voorgedragen in een directiefunctie dan zullen er al snel vragen worden gesteld of het goed zou 

zijn als een Turk daar directeur wordt. Ik denk dat functies in de top van de publieke sector door 

een bestaande beeldvorming, risicomijdend gedrag uitlokt waardoor de publieke sector minder 

toegankelijk wordt voor migranten. 

 

Hoe nu verder. Er bestaan de laatste jaren maar weinig onderzoeksgegevens als het gaat om 

diversiteit in de publieke sector. Dat heeft er mee te maken dat de overheid vanaf 2011 heeft 

besloten om geen diversiteitsbeleid meer te voeren waardoor er ook maar weinig 

onderzoeksgelden beschikbaar komen om publieke sectoren door te lichten. Terwijl de publieke 

sector van ons allemaal is en die sector de verantwoordelijkheid heeft om rekening te houden met 

innovatie en wendbaarheid met het oog op de veranderende demografie. 
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Ongevraagde adviezen: 

We zijn hier in gemeente Amsterdam en de wethouder en de gemeentesecretaris zijn vandaag 

aanwezig en aan beiden zou ik een aantal ongevraagde adviezen willen meegeven.  

Allereerst Amsterdam heeft een lijst van Top 600 en dat is een lijst van burgers die op een of andere 

manier buiten de wet carrière wil maken. Maar ik zou u willen uitnodigen als het om de topfuncties 

in de publieke sector van Amsterdam gaat, om als alternatief een nieuwe lijst met 600 personen 

samen te stellen met talentvolle mannen, vrouwen, laagopgeleiden en mensen met een beperking. 

Dit zou goed zijn om te doen met het oog op de gekleurde weergave van de werkelijkheid maar ook 

om te laten zien dat er potentie en talent aanwezig is bij mensen met een biculturele achtergrond. 

De lijst zou echt kunnen bijdragen om de ontstane negatieve beeldvorming te doorbreken.  

Ten tweede zorg ervoor dat er monitor komt in de publieke sector die diversiteit registreert en 

evalueert, gebaseerd op van te voren gestelde doelen. En dan gaat het om functies vanaf schaal 12. 

Laat die organisaties verantwoording afleggen aan de burger. Want nu blijft het streven naar 

diversiteit vaak hangen in intentieverklaringen. Een monitor kan de verschillende instellingen 

prikkelen om nieuwe netwerken aan te boren en daarmee nieuwe werknemers binnen te halen.  

Derde punt is de rol van de werving- en selectiebureaus. Bij benoemingen in de top van de publieke 

sector spelen die een cruciale rol. Daarom is het belangrijk dat deze bureaus ook transparanter 

worden door verantwoording te gaan afleggen en inzicht te verschaffen over hun werkwijze als het 

gaan om diversiteit.  

Als laatste wil ik aandacht vragen voor rol van de migrantenorganisaties. Die organisaties hebben in 

de afgelopen 50 jaar op de barricaden gestaan en gedemonstreerd als het ging om kiesrecht, 

toegankelijkheid tot de arbeidsmarkt en wetswijzigingen. Dit gebeurde in samenwerking met 

vakbonden, politieke partijen en vrijwilligers. Een saillant voorbeeld is het gegeven dat het pas sinds 

veertig jaar mogelijk is om als migrant op een universiteit te worden toegelaten of als ambtenaar 

aan het werk te kunnen. Sinds 1986 is er actief en passief kiesrecht voor migranten. Dus het zijn de 

zelforganisaties die ervoor hebben gezorgd dat kinderen en kleinkinderen van migranten die 

mogelijkheden wel hebben gekregen. Belangrijk blijft dus die rol van migrantenorganisaties als 

belangenbehartiger van hun achterbannen, ook als het om de rol van de publieke sector en de 

kansenongelijkheid daarbinnen gaat. Zorg er dan wel voor dat je als organisaties met op feiten 

gebaseerde argumenten komt en ga als het ware weer de barricaden op om uiteindelijk 

veranderingen ten goede te kunnen bewerkstelligen. Dus belangengroepen ga in samenspraak met 

de gemeente en wetenschappers aan de slag en trek vaker aan de bel om aandacht te vragen voor 

zaken die niet lopen zoals die zouden moeten lopen.  
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4. Toespraak Rutger Groot Wassink, wethouder Sociale Zaken, Diversiteit en Democratisering  

Fijn om hier te zijn. Ik ben inderdaad wethouder van Diversiteit maar ik vind zelf het woord 

diversiteit in toenemende mate problematisch. Eigenlijk vind ik dat ik wethouder van Inclusiviteit 

zou moeten zijn omdat het gaat om hoe we met elkaar samenleven in een diverse stad als 

Amsterdam. Een stad die demografisch niet meer hetzelfde is als 50 jaar geleden, maar toch nog 

wel vaak instituties heeft die wel overeenstemming vertonen met de situatie van 50 jaar geleden. In 

heel veel opzichten zie je dat instituties achterlopen bij hoe de samenleving zich heeft ontwikkeld. 

En als wethouder beschouw ik het als mijn opdracht om met de samenleving samen dat nieuwe 

Amsterdam vorm te geven. Bijvoorbeeld door te kijken hoe we stil kunnen staan bij onze gedeelde 

geschiedenis, hoe we groepen kunnen ondersteunen maar vooral hoe we emancipatie kunnen 

ondersteunen, want in feite hebben we het hier over een emancipatievraagstuk. Ik hoorde Zeki 

Arslan net zeggen dat we veel kunnen leren van vrouwen en hun emancipatie en van de LHBTI-

gemeenschap maar daar zou ik aan willen toevoegen dat we ook kunnen leren van boeren en 

landbouwers, gezien hun protesten van de laatste tijd rond Den Haag en het Malieveld.  

Nu even over representativiteit. Ik was laatst bij een bijeenkomst van schoolbesturen in 

Amsterdam. Kijkend naar de foto van al die bestuurders uit het primaire onderwijs, zag je een ‘wit’ 

geheel en dat is in een stad als Amsterdam niet uit te leggen omdat er zoveel leerlingen met een 

migratieachtergrond woonachtig zijn. Ik denk dat het niet alleen belangrijk is dat we vaker over dit 

onderwerp praten maar ook dat we vandaag concrete handvatten kunnen ophalen. Zeki Arslan 

kwam met voorstel van een Top 600 en dat juich ik toe, maar dan wil ik wel dat we daarna gaan 

bedenken wat we gaan doen met zo’n Top 600 van kwalitatief geschikte migranten. Want alleen 

maar het aanbieden, kan niet genoeg zijn. Echter, we moeten als gemeente Amsterdam oppassen 

dat voordat we allerlei instituties en bedrijven gaan aanspreken - en dat zeg ik niet omdat ik het niet 

belangrijk vindt of dat ik het niet zou willen - maar dat zeg ik voornamelijk omdat we als gemeente 

Amsterdam onze zaakjes nog lang niet op orde hebben. Ik vind een monitor waarin je regelmatig 

rapporteert over diversiteitsbeleid, een prima idee. Binnen de gemeente moeten we aan de slag om 

loonschaalverdeling in relatie tot diversiteit, ook tegen het licht te houden. We weten dat die 

schaalverdeling beter moet en ik ben er met mijn collega-wethouder Touria Meliani, die over 

personeelsbeleid gaat, bezig om daar een bestuursopdracht voor te maken. Maar ondertussen blijft 

het toch nog een puzzel, want als de oplossingen er echt zo gemakkelijk waren dan had ik die 

morgen al ingevoerd. Ik heb alle expertise en kennis en ideeën nodig om dat te kunnen gaan 

bewerkstelligen. En tenslotte over dat onderzoek naar headhunters dat Zeki Arslan aanhaalde, 

daarvan zeg ik eerlijk dat ik niet precies zou weten hoe we dat zouden moeten uitvoeren, maar het 

zou best interessant kunnen zijn om daar eens onderzoek naar te gaan doen.  



13 
 

Ik denk dat het belangrijk is dat we met elkaar niet alleen discussiëren maar ook moeten agenderen 

hoe problematisch het is dat die afspiegeling van de samenleving zo beperkt is. Daarnaast is het 

echt belangrijk dat we ook laten zien dat een grotere representativiteit een meerwaarde heeft 

omdat het emancipatie bevordert en de jeugd helpt met doorgroeien. Ik heb zelf met veel mensen 

gesproken die ook zeggen dat als je iemand aan top ziet, die eenzelfde achtergrond heeft als jezelf, 

zo’n persoon een enorme inspiratiebron voor je kan zijn. En mijn streven is erop gericht dat we in 

Amsterdam een mooie afspiegeling van de samenleving krijgen vooral voor de komende generaties. 

Daar zou ik nog aan toe willen voegen, vooral ook in dit tijdsgewricht waarin het niet gemakkelijker 

is geworden - om met Rutte te spreken - om je in te vechten. En het is jammer dat op landelijk 

niveau diversiteitsbeleid wordt weggezet als een rare gekke hobby, want dat is het natuurlijk niet. 

Het is aan ons om de nieuwe gemeente, de nieuwe universiteit, nieuwe organisaties en bedrijven 

vorm te geven. Op de lange termijn ben ik niet negatief want ik zie dat bedrijven er al veel verder 

mee zijn dan bijvoorbeeld een overheid. Maar de vraag is of we juist wel de tijd hebben om af te 

wachten dat het vanzelf beter gaat. Daarom denk ik dat we juist nu nog veel meer moeten doen, 

dat we juist nu moeten inzetten door ervoor te zorgen dat het niet alleen een linkse Amsterdamse 

hobby is, maar dat het iets is van ons allemaal. Ik zeg u eerlijk, ik heb de oplossingen niet. We 

hebben ideeën maar wij kunnen dat niet zonder al die organisaties die wel stappen verder willen 

zetten in een goede richting. Dat we samen het nieuwe Amsterdam moeten kunnen 

bewerkstelligen, is in ieder geval mijn rotsvaste overtuiging. Ik hoop dat deze dag mooie concrete 

en inspirerende ideeën oplevert en Zeki Arslan en ik gaan binnen afzienbare tijd nog even 

doorpraten over de punten die hij vandaag heeft ingebracht.  

 

5. Inleiding door Maurice Crul, hoogleraar Identiteit, Diversiteit en Inclusie aan de VU  

Het is belangrijk om als universiteit data te verzamelen over diversiteit en de VU heeft dat als één 

van de eerste onderwijsinstellingen daadwerkelijk gedaan ten aanzien de studenten en van het 

personeel. En daarmee steek je als universiteit ook je nek uit door durf te tonen in dit dossier. Als 

kennisinstelling wil je laten zien waar je staat en dat je ook wilt nadenken, hoe je wilt komen, waar 

je moet komen. Er worden veel argumenten gebruikt als het gaat om diversiteit en waarom het 

moeilijk is om die doorstroming naar wetenschappelijke functies, naar functies van professoren en 

decanen, naar het college van bestuur, voor elkaar te krijgen.  
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De argumenten binnen de VU 

We zijn heel divers 

We kunnen ze niet vinden. 

Ze willen niet. 

Ze kunnen het niet 

Als deze argumenten ga ik kort met u doornemen aan de hand van het voorbeeld van de VU.  

 

We zijn heel divers 

Werkbelevings Onderzoek VU: Wetenschappelijk Personeel 

 

 

 

 

We zijn heel divers. Het wetenschappelijk personeel en dan denken we vooral aan de internationale 

wetenschappers waar we er op de VU veel van hebben rondlopen: ongeveer een kwart. Als we dan 

kijken naar de mensen uit de klassieke migrantengroepen in Nederland - met een Surinaamse, 
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Antilliaanse, Turkse en Marokkaanse achtergrond - dan is die vertegenwoordiging een stuk kleiner. 

En als we kijken naar de 2e generatie dan zien we dat 1,4 procent van ons wetenschappelijk 

personeel niet-westers is, wat een kleine groep is.  

We moeten beginnen bij de bodem, bij het rekruteren van PhD-studenten die dan langzaam kunnen 

doorstromen naar universitair docent, universitair hoofddocent, professor of als decaan aan één 

van onze faculteiten.  

We kunnen ze niet vinden 

 

 

Het argument dat we ze niet kunnen vinden, geldt minder voor een universiteit dan bijvoorbeeld 

voor het bedrijfsleven omdat ze domweg hier op de universiteit rondlopen. Een derde van de 

studenten heeft een migratieachtergrond, dus het is niet een kwestie dat we ze niet kunnen 

vinden. En de 2e generatie maakt 14,5 procent uit van onze studenten. Dus je zou kunnen zeggen 

dat 1-op-de-10 dus doorstroomt naar een wetenschappelijke functie, maar bij de studenten 

zonder migratieachtergrond is die verhouding: 1-op-1. En dat schetst zo ongeveer het probleem 

waar wij mee te maken hebben. Waarom stromen diezelfde studenten met een 

migratieachtergrond niet door naar een wetenschappelijke functie.  
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Ze willen niet 

Ze willen niet is dan vaak het antwoord. We hebben een Survey gedaan op de VU waarbij wordt 

gesteld dat sommigen geen die PhD-positie willen omdat ze ergens anders aan de slag willen gaan. 

Je ziet ook dat iets meer studenten zonder migratieachtergrond zeggen dat ze een PhD ambiëren, 

maar zelfs met die 7% zouden we al het percentage op kunnen krikken richting wetenschappelijke 

functies. Maar eigenlijk is het belangrijker dat de VU zich realiseert dat heel veel mensen niet 

weten hoe ze verder moeten in een wetenschappelijke functie. En daar zit precies een belangrijk 

deel van wat we zouden moeten doen, namelijk om studenten enthousiast te maken om een 

carrière in de academische wereld in ieder geval te overwegen. Een belangrijk deel ligt in die 

onbekendheid. Studenten moeten inzien dat het belangrijk is met een promotietraject de markt 

op te gaan. Dat is de ene kant, andersom zou het ook zo moeten zijn dat hoogleraren en 

onderzoekers als ze lesgeven en de studenten zien, bedenken wie ze kunnen uitnodigen om 

studentenassistent te worden. Daarmee stimuleer je studenten impliciet om met een 

wetenschappelijke carrière te beginnen. Het is dan belangrijk om als professor of docent uit je 

eigen comfortzone te stappen om naar de mogelijkheden van studenten buiten je eigen etnische 

groep te kijken.  

 

De acties 

• Ontwikkel de pijplijn (student honors en leadership 

programma’s) 

• Stimuleer bekendheid van Research master- en PhD-trajecten. 

• Verander de selectieprocedures 

 

Dus wat ik concluderend wil zeggen en dat zou in het debat van vanmiddag als uitgangspunt 

moeten dienen. We zijn niet divers en zeker niet in de top, laten we dat duidelijk constateren. We 

kunnen de studenten vinden. Ze willen het en daarom moeten we samen aan de slag. En laten we 

niet steeds weer die uitvluchten gebruiken die nergens toe leiden. Hetgeen betekent dat we aantal 

dingen moeten doen op de VU, maar die gelden ook breder voor het bedrijfsleven, de gemeente 

en de publieke sector. We moeten een pijplijn gaan ontwikkelen door te beginnen talent in een 
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zodanige positie te brengen dat ze uiteindelijk die professor, decaan of rector hier op de 

universiteit kunnen worden. Daarmee moeten we beginnen in de bachelor- en de masterfase met 

masterprogramma’s, student honors en leaderschip programma’s die als doel hebben dat talent al 

vroeg te scouten. We moeten bovendien onze selectieprogramma’s gaan veranderen, want het 

kan niet zo zijn dat we uit de ene groep 1-op-1, mensen kunnen rekruteren en uit de andere groep 

maar 1-op-10. We moeten dus zelf ook in onze spiegel durven kijken. Eigenlijk kan dit probleem 

heel gemakkelijk opgelost worden als mensen die eruit zien zoals ik, in de komende vijf of tien jaar 

geen mensen aannemen die op mij lijken. Daarmee zou het probleem opgelost zijn. De 

hoogleraren op de VU zijn degenen die de selectie doen op onze universiteit, en die zijn vaak wit, 

vaak man en ze selecteren vaak de klonen van zichzelf, om dat werk voort te zetten. Het zou een 

goed begin zijn als daarmee gebroken gaat worden. 

Tenslotte nog een aantal CBS-cijfers van werknemers met een migratieachtergrond van andere 

kennisinstellingen in Amsterdam. 

 

De VU in vergelijking tot andere Amsterdamse kennisinstellingen  

CBS-data Culturele Barometer 2014: Werknemers met een migratieachtergrond uit niet-westerse landen  
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6. Interactief panelgesprek o.l.v. moderator Peter Zwaga met Carla Aalse (Partner bij crmLiNK, 

bureau voor search naar professionals voor directies, RvB’s en RvT’s), Selvi Ayranci (Strategy 

Execution Lead bij ABN AMRO Bank) en Peter Teesink (Gemeentesecretaris van Amsterdam). 

 

Peter Zwaga legt drie vragen aan de panelleden voor: 

1. Wat is je opgevallen in de bijdragen van de inleiders waarvan je denkt dat is nieuw voor mij of 

dat is me echt bijgebleven? 

2. Tweede vraag is hoe vind je dat diversiteit in jouw sector dus - publieke sector, private sector 

en recruitment - van de grond komt en wat voor impact heeft die diversiteit op je organisatie? 

3. Als laatste - met het oog op de toekomst en om een vervolg te geven aan deze bijeenkomst: 

Welke adviezen voor de publieke sector heb je om diversiteit duurzaam dus niet alleen met 

woorden maar ook met daden, door te voeren? 

 

Peter Teesink: Ik heb in alle eerlijkheid niet echt iets nieuws gehoord omdat het bekend terrein is. 

Ik ben nu een jaar binnen de gemeente Amsterdam bezig. En mijn droge conclusie is dat er te 

weinig en onvoldoende diversiteit aan de top is. Dat verbaasd mij enorm want ik had verwacht dat 

dit wel het geval zou zijn. We hebben ook onderzoek gedaan binnen onze organisatie - met de in 

achtneming van de privacyregels die daar voor gelden - door een koppeling te maken met de CBS-

gegevens. Nog in dit jaar (2019) komen we met een gedetailleerd overzicht naar buiten van hoe 

onze organisatie eruit ziet. Dus dan gaat het om de feitelijke situatie waarmee je bij medewerkers 

de mate van diversiteit per loonschaal kunt vaststellen. De gemeente Amsterdam heeft een diverse 

organisatie met veel talent dat vooral onder de top van de organisatie zit. Alleen stromen die 

beloften nog te weinig door. Verder is het interessant om na te gaan hoe de contacten met 

headhunters eruit zagen. In de praktijk blijken dat dan de traditionele bureaus te zijn die vervolgens 

de traditionele kandidaten voorleggen. Dus daar gaan we ook verandering in aan brengen. Kortom, 

niet veel nieuws gehoord vandaag maar wel de bevestiging gekregen dat het heel erg nodig is.  

 

Peter Zwaga: Selvi Ayranci, je werkt in de private sector en wat dat aangaat ben je eigenlijk - begrijp 

me niet verkeerd - een vreemde eend in de bijt, maar toch de vraag ik aan jou wat is je speciaal 

opgevallen in wat de inleiders vanmiddag naar voren hebben gebracht. 
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Selvi Ayranci: Wat mij is opgevallen? Een aantal weken geleden zat ik bij een recruiter voor een 

commissariaatfunctie en zij sprak in ‘wij’ en ‘jullie’ en dat kwam best wel binnen want zo beleef ik 

het al een lange tijd niet. En dat gevoel kreeg ik vandaag ook een beetje. Als ik naar de inleidingen 

luisterde, kreeg ik weer diezelfde indruk: wij moeten naar de top en jullie van de publieke sector. 

Het tweede dat ik zou willen zeggen, is dat diversiteit succesvol kan zijn wanneer het transformeren 

van beide kanten komt. Dat houdt in de praktijk in dat ik moet kunnen veranderen met behoud van 

mijn eigen identiteit. Daarmee ben ik in staat toch iets anders te brengen maar het kan ook zo zijn 

dat ik me soms moet aanpassen. Echter anderzijds betekent dat voor de organisatie ook dat die niet 

de conventionele weg moet blijven inslaan maar dat er ook een transformatie van binnenuit wordt 

gevraagd teneinde de aanwezige capaciteit van mensen met een biculturele achtergrond, optimaal 

te kunnen benutten. Dat behelst dan ook dat er in de samenwerking opengestaan moet worden 

voor andere invalshoeken en gebruiken. We dachten wellicht dat doorstroming wel zou lukken en 

gemakkelijk zou zijn, maar dat dit in de praktijk een ijdele hoop bleek te zijn. Dus moeten er andere 

bronnen worden aangeboord om het potentieel aan medewerkers binnen je organisatie richting de 

top te kunnen laten klimmen. 

 

Carla Aalse: De dingen die gezegd zijn, zijn niet echt nieuw, maar ik wil wel aangeven wat ik wel 

prettig vond. Ik ben blij dat ik vandaag hoor dat er binnen de ontvangende organisaties ook iets 

moet veranderen. Want daar gaat het juist vaak mis, omdat een organisatie vaak onvoldoende 

voorbereid is op personen met een biculturele achtergrond.  

 

Peter Zwaga: De tweede vraag is, hoe vind je dat diversiteit in jouw sector van de grond komt en 

wat voor impact heeft die diversiteit op je organisatie en de partners waarmee je samenwerkt? 

 

Carla Aalse: Ik kan daar heel duidelijk over zijn. Headhunters doen het qua inbreng richting 

diversiteit, niet goed. Je ziet nu wel dat het met vrouwen iets beter gaat als het bijvoorbeeld om 

raden van toezicht gaat maar als het directiefuncties in het bedrijfsleven betreft dan zie je dat het 

niet goed loopt. Voor mensen met een migratieachtergrond is de situatie gewoon onrustbarend 

slecht. Als we even teruggaan naar de gemeente Amsterdam dan is de diversiteit eigenlijk alleen 

maar zichtbaar als het om vrouwen gaat. En waarom worden personen met een 

migratieachtergrond niet voorgedragen? Je ziet dat die groep geen vertrouwen heeft om zich aan te 

melden wanneer er een vacature is. Ze worden weleens meegenomen op een longlist maar bijna 

nooit worden ze uitgenodigd. Als ik met een opdrachtgever in gesprek ga en die vraagt iemand met 
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een migratieachtergrond dan ga ik echt met die klant in gesprek met de vragen: Wil je het wel 

echt?; Waarom wil je het wel?; En hoe zit het qua opvatting over diversiteit in je organisatie? En als 

ik ervan overtuigd ben - en ik verifieer dat echt - dan kom ik met een longlist met alleen maar 

mensen met een migratieachtergrond. Daarnaast ga ik vaak in gesprek met werkgevers over het 

profiel. Ik geef ze mee dat dit zodanig moet zijn beschreven dat mensen zich ook aangesproken 

voelen.  

Selvi Ayranci: Ik ben geen specialist op dit gebied en de publieke sector is ontzettend breed om er 

eensluidend over te kunnen spreken. Wat ik wel kan zeggen is dat er heel veel wordt gedaan binnen 

de financiële sector op het gebied van diversiteit en wat ik ook merk, is dat dit onderwerp wellicht 

meer aandacht heeft binnen de private sector dan de publieke sector.  

Wat je bij studenten met een biculturele achtergrond ziet, is dat er subculturen aan het ontstaan 

zijn omdat zij zich niet meer herkennen in de cultuur binnen bedrijven en organisaties omdat ze 

andere dingen hebben die ze verbindt. Je kunt stellen dat dit eigenlijk zonde is omdat bedrijven en 

organisaties meer baat hebben bij saamhorigheid en zaken die te maken hebben met wat ons bindt. 

Wat ABN AMRO doet, is dat het zichzelf onder andere doelen heeft gesteld op het gebied van 

diversiteit, die krijgen ook veel aandacht in dialogen en performance gesprekken.  

 

Peter Teesink: Wat ik al zei, is dat het besef over de noodzaak van diversiteit in de top van de 

gemeentelijke organisatie in Amsterdam sterk aanwezig is. Daarom wil ik gewoon mensen met een 

migratieachtergrond in de top van onze organisatie. Dat kan zover gaan dat ik vacatures blokkeer 

van bijvoorbeeld directeuren indien er niet voldoende kandidaten worden uitgenodigd met een 

andere achtergrond. Eventueel kan dat tot irritatie in mijn management leiden, met de vraag: Moet 

dat nu allemaal? En dan zeg ik, ja dat moet allemaal want zonder wrijving geen glans. Tot nu toe 

hebben we daar vooral - met alle respect - vrijblijvende sociaal wenselijke discussies over gevoerd, 

maar niet die ingrepen gedaan die hebben geleid tot verandering. Gelukkig kan ik vanuit mijn 

functie van gemeentesecretaris op dit gebied het verschil maken. Ik doe dit niet alleen, ik heb dan 

ook aan vijf van mijn directeuren gevraagd die daarvoor intrinsiek gemotiveerd zijn, om mee aan de 

slag te gaan en met deze vijf voer ik dan ook discussies en gesprekken om deze nieuwe handelswijze 

organisatiebreed een plek te geven. Op dit moment zijn er geen personen met een 

migrantenachtergrond in mijn directieteam. Er zijn 50 witte mannen en vrouwen.  

Daarnaast zijn we bezig de selectiecommissies te trainen, met als doel op een andere manier te 

leren keuzes te maken. Een andere lijn is dat we constateren dat we enorm veel talent hebben in 

onze organisatie, waarvan 35% een migratieachtergrond heeft. Daarvan is 10% westers en 25% 
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niet-westers. Daar zit dus ontzettend veel geschiktheid tussen en we constateren dat een deel van 

die groep onder een niveau werkt waarvoor ze eigenlijk zijn opgeleid. Er is dus veel potentie dat nog 

door kan doorgroeien. We werken dan ook aan een apart programma om personeel in staat te 

stellen om door te kunnen gaan stromen binnen de gemeente door hen specifieke projecten te 

geven.  

Een laatste lijn is hoe we mensen kunnen vasthouden door die zich meer thuis te laten voelen in 

een veranderende gemeentelijke organisatie. Om dat allemaal te bewerkstelligen, ben ik op zoek 

naar mensen die kennis van zaken hebben en die weten hoe deze processen werken. Ik ben daarom 

op zoek naar headhunters die begrijpen wat er nodig is en ook naar mensen die kunnen scouten in 

je organisatie. Bovendien zoek ik mensen die leidinggevenden kunnen trainen om onvermoede 

talentvolle medewerkers, ook te zien staan met hun talenten. Dus samenvattend, ik kan een paar 

dingen doen, zoals eisen stellen door te zeggen dat er geen gesprekken gevoerd worden met 

mensen die niet aan een bepaalde signatuur voldoen en daarnaast heb ik kennis nodig om 

diversiteit in werving en selectie op een hoger niveau te tillen. En er wordt soms ook aan mij 

gevraagd: vraag je me nu om mijn afkomst en achtergrond of om wat ik inbreng, en dan zeg ik in 

alle eerlijkheid: beide. Want ik vraag naast bepaalde kwaliteiten ook compassie voor de materie 

omdat het nodig is die ook over te brengen op anderen. We zetten deze nieuwe aanpak in omdat 

we echt onvoldoende scoren op het terrein van diversiteit en dat doen we niet alleen omdat het 

goed is voor de samenleving. Daarbovenop omdat we in onze organisatie het risico lopen om 

verkeerde beslissingen te nemen omdat er vanuit te weinig perspectieven naar bepaalde 

vraagstukken wordt gekeken. Daarom wil ik dat er meer verschillende invalshoeken ingebracht 

worden, bijvoorbeeld dat erover de grote islamitische gemeenschap in Amsterdam wordt 

gesproken zonder de mensen die zelf uit die gemeenschappen komen. Niet omdat het wenselijk is 

maar omdat daarmee betere besluiten mogelijk worden gemaakt.  

 

Reactie Karen van Oudenhoven: Ik heb bij een ministerie gekeken naar de functieomschrijvingen 

rond schaal 12 en daarbinnen is politieke gevoeligheid één van de hoofdeigenschappen. Kijk je dan 

naar de definitie, dan gaat dat heel erg over het aanvoelen van de ongeschreven regels en het 

bedienen van de minister. Amsterdam is geen Den Haag maar ik denk toch dat er in die dynamiek 

enkele belangrijke aspecten zitten. Het onderzoek dat wij hebben uitgevoerd heeft aangetoond dat 

inclusief leiderschap naarmate de diversiteit toeneemt, belangrijker wordt. Maar zorg er wel voor 

dat je medewerkers van de culturele meerderheid er wel bij houdt, want als je daar geen aandacht 

voor hebt, dan zakt op een gegeven moment het streven naar diversiteit weer helemaal in.  
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Opmerking: Maak ook gebruik van de expertise uit de bouw-, infrastructuur- en financiële sector 

die als voorbeeld kan dienen om onderdelen op het gebied van diversiteit te kunnen veranderen 

door gebruik te maken van de ervaringen in de samenwerking tussen de private en publieke sector 

(PPS). 

 

Opmerking: Houd wel rekening met politieke risico’s in bepaalde functies binnen de gemeente en 

probeer ervoor te zorgen dat je de kans verkleint dat mensen met een migratieachtergrond 

daardoor sneller zullen afhaken. Want dat zou toch een gemiste kans zijn voor de gemeente. 

 

Peter Teesink: Ik geloof niet dat personen met een migratieachtergrond niet bestand zouden zijn 

tegen die politieke druk. Ik herken natuurlijk wel dat die politieke druk aanwezig is maar gelukkig 

heerst er in het huidige college een stimulerende stemming om maatregelen te nemen om 

diversiteit een meerwaarde mee te geven. 

  

Opmerking: Diversiteit wordt eenzijdig vanuit het sociale oogpunt belicht maar ik denk dat het ook 

een economische noodzaak is. En als ik uit maar 46 procent van de bewoners van Amsterdam moet 

kiezen om daar het beste talent uit halen dan sluit ik een hele grote groep uit waar zich ook heel 

veel talent in bevindt. Een vergelijking met het Nederlands voetbalelftal. Stel dat er geen spelers 

met een migratieachtergrond geselecteerd zouden worden, dan zou dat veel minder presteren. De 

KNVB kijkt puur naar prestatie en hoe daardoor vaker gewonnen kan worden. Ik denk dat we die 

mentaliteit ook in Amsterdam moeten meenemen om te kijken hoe we kunnen winnen door de 

beste kandidaten voor een functie te zoeken.  

 

Carla Aalse: Ik ben het daarmee eens. Het begint binnen organisaties met het willen, het durven en 

het doen. 

 

Zeki Arslan: Wat wij missen in Nederland zijn de kweekvijvers voor talent. Amsterdam heeft de rest 

van de publieke sector nodig als bron voor personeel. Neem ze mee op sleeptouw, sluit allianties 

met de publieke sector want daar zit veel talent en dat biedt heel veel mogelijkheden.  
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Maurice Crul: De VU steekt zijn nek uit op het gebied van diversiteit en de gemeente Amsterdam nu 

ook. Er is een onderstroom hiertegen en je maakt je kwetsbaarder als je dat allemaal in je eentje wil 

doen. Daarom mijn oproep om hierin meer samen te gaan werken. Als alle kennisinstellingen dit 

dossier samen met de gemeente gaan trekken, dan sta je veel sterker en dan kan er niet meer 

gezegd worden, wat we toch aan het doen zijn. Waarom? Omdat je het ondertussen namelijk met 

zijn allen aan het doen bent. En daarmee kun je die te verwachten onderstroom, voor zijn.  

 

Peter Teesink: Ik ben graag bereid om met de kennisinstellingen en anderen publieke sectoren in 

Amsterdam samen op te trekken, maar het leek mij zeer opportuun en gewenst om in de 

gemeentelijke organisatie van Amsterdam alvast een begin te maken. 

 

Selvi Ayranci: Wat bij ABNAMRO heel effectief heeft gewerkt is het beschikken over kweekvijvers 

waarin je inzicht hebt in welke talenten de komende jaren de potentie hebben (daar is onze 

afdeling talentmanagement erg mee bezig) om voor opvolging te zorgen. Ik denk dat het zou helpen 

om te vragen dat als er iemand weg zou vallen, wie die medewerker dan zal opvolgen en zorg er 

dan voor dat daar voldoende personen met een biculturele achtergrond bij zitten. Binnen 

ABNAMRO hebben een aantal collega’s met een biculturele achtergrond gekeken naar hoe zij meer 

collega’s met een biculturele achtergrond kunnen helpen om stappen naar senior levels te zetten. 

Zij spraken over hun loopbaan en over hoe zij carrière hebben gemaakt. Wat waren de valkuilen en 

wanneer, op welke manier hebben ze hulp nodig gehad. Daarnaast de vraag door wie en op welke 

manier ze begeleid hadden willen worden in hun carrière. Op basis van die input heeft een extern 

bureau een specifiek programma ontwikkeld. Dat programma hebben we binnen ABNAMRO 

aangeboden aan mensen met een biculturele achtergrond die doorgroeipotentie hebben. Het 

programma blijkt een succes, er hebben collega’s promoties gemaakt maar zijn ook persoonlijk 

gegroeid. Dit soort programma’s kan goed helpen als die synchroon lopen met het ontwikkelen van 

leiderschap. Zorg er bovendien voor dat er mentorprogramma’s en sponsoren zijn, om dat talent 

naar boven te laten borrelen.  

Je mag stellen dat mensen met een biculturele achtergrond nieuwsgierig zijn naar kennis. Personen 

met een biculturele achtergrond leggen een enorme leergierigheid aan de dag en dat resulteert 

uiteindelijk in meer verantwoordelijkheid durven nemen en goed kunnen omgaan met flexibiliteit. 

Ik heb het gevoel dat dit in het DNA en opvoeding zit. Ik heb laatst met een topambtenaar een 

ontmoeting gehad en die gaf ook aan dat ze in de top van de organisatie op zoek waren naar 

mensen met een biculturele achtergrond. De ambtenaar vroeg zich af hoe het kon dat ze geen top 
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ambtenaren met biculturele achtergrond konden vinden. Je merkt dat beroepen zoals de 

advocatuur en artsen nog steeds het meest attractief zijn. Wellicht nog steeds vanwege salaris en 

de status die het met zich meebrengt.  

 

Peter Teesink: Ik ben niet zo pessimistisch over de bereidheid van mensen met een 

migratieachtergrond om voor de gemeente te willen werken, simpel door het feit dat de 

gemeentelijke organisatie van Amsterdam voor 35 procent bestaat uit mensen met een biculturele 

achtergrond. Je moet ze echter goed scouten en ze goed begeleiden zodat ze boven komen drijven 

op de plekken waar ze kunnen floreren. We zullen ook wel mensen nodig hebben van buiten en 

daar hebben we dan recruitmentbureaus voor nodig maar een belangrijke lijn is om mensen vanuit 

de eigen organisatie door te laten groeien. We zijn achttien jaar geleden binnen de gemeente 

Amsterdam met een traineeprogramma gestart en vier van mijn huidige directeuren zijn daaruit 

voortgekomen. Dus ze zijn aanwezig, maar waar we nog meer aandacht aan moeten besteden, is 

hoe we ze ook daadwerkelijk kunnen ontdekken binnen onze huidige organisatie.  

 

Opmerking: We hebben het vandaag over diversiteit in topfuncties maar als je kijkt naar de 

diversiteit onder de leerlingen in het primaire onderwijs dan constateer ik dat er nog steeds zwarte 

en witte scholen zijn. De realiteit is dat die scholen keurig naast elkaar staan en dat die kinderen en 

leerlingen elkaar niet ontmoeten. Dan wordt er tot je twintigste een basis gelegd die niet op 

ontmoeting is gericht en dan verwacht men dat ze na hun twintigste elkaar wel gaan zien en 

samenwerken. Ik ben wat dat betreft best pessimistisch en de ambitie van de gemeentesecretaris 

Peter Teesink waardeer ik maar ik denk dat pas mijn kleinkinderen kunnen gaan profiteren van die 

nieuwe attitude richting de multi-etnische samenleving. De afspiegeling van de straat vind je niet 

helaas nog niet terug in de publieke sectoren.  

 

Peter Teesink: Het proces van diversiteit begint aan de top van de organisatie. Dus ik kan niet tegen 

de organisatie zeggen dat dit dossier zo belangrijk is, als ik niet in mijn eigen managementteam 

begin. In een later stadium is het de bedoeling de hele organisatie daarin mee te nemen. Ik hoor 

alle adviezen en alle waarschuwingen aan en krijg ik die ook de hele dag vanuit mijn organisatie 

ingefluisterd. Maar ik blijf het belangrijk vinden om ergens voor te gaan. Ik kies ervoor om wel 

degelijk met diversiteit aan de top aan de slag te gaan en daar grote stappen in te gaan zetten. Ik 

realiseer me wel degelijk dat daar ook kwetsbare kanten aanzitten maar toch is het nodig. Niet 

alleen om sociaal-maatschappelijke redenen maar juist omdat we betere besluiten kunnen nemen 

indien we een representatieve samenstelling van de bevolking binnen onze organisatie aan het 

werk hebben. We nemen soms beslissingen met een gebrek aan onderscheidende gezichtspunten. 
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En dat perspectiefargument wordt juist op managementniveau wel als relevant gezien. Dus niet 

alleen de discussie over kwaliteit of over sociale wenselijkheid, maar ook de discussie of we op dit 

moment wel in staat zijn om deugdelijke beslissingen te nemen. Verder laat ik me niet ontmoedigen 

door de opmerkingen die er zijn gemaakt, want we moeten er toch mee aan de slag.  

 

Afsluiting door Peter Zwaga: Dat zijn mooie afsluitende woorden van Peter Teesink en ik denk dat 

we tijdens deze themabijeenkomst stappen hebben gezet in een gewenste richting. We hebben 

nieuwe perspectieven en adviezen kunnen vernemen waar de publieke sector iets mee kan gaan 

doen. Leren van elkaars sectoren is een mooi streven om mee verder te gaan en daar hebben we 

vandaag van enkele aanwezigen ook iets over gehoord. 

 We begonnen met de helikopterview op diversiteit in organisaties door Karen van Oudenhoven, 

van Maurice Crul kregen we een schets van en een inkijkje in de situatie op de VU als het gaat om 

de doorstroming van studenten met een migrantenachtergrond richting een wetenschappelijke 

functie en Peter Teesink hield een doordacht ambitieus pleidooi voor meer diversiteit aan de top in 

de gemeentelijke organisatie van Amsterdam. Daarnaast waren er de weloverwogen adviezen van 

Zeki Arslan, Selvi Ayranci en Carla Aalse, gebaseerd op zowel hun expertise als de ervaringen 

opgedaan binnen de verschillende sectoren. Bovendien vernamen we van wethouder Rutger Groot 

Wassink de richtpunten die hij heeft voor de gemeente Amsterdam als het om inclusiviteit en 

verbondenheid gaat.  

Verder staat er op de routeplanner, de uitgesproken wens om als kennisinstellingen en als publieke 

sector samen op te trekken met als duurzaam doel de diversiteit een nog een prominentere plek te 

kunnen geven in de bovenste regionen van de arbeidsmarkt in Amsterdam.  

 

Ik dank alle deelnemers voor hun getoonde belangstelling en dank bovendien alle sprekers en 

panelleden hartelijk voor hun eminente bijdragen. 


