
Rotterdam, 11 september 2018. 18bb6511

Onderwerp:
Beantwoording van de schríftelijke vragen van het raadslid P.J.H.D. Verkoelen (50Plus) 
over Leeftijdsdiscriminatie van ouderen op de arbeidsmarkt.

Aan de Gemeenteraad.

Op 19 juli 2018 stelde P.J.H.D. Verkoelen (50Plus) ons schríftelijke vragen over 
Leeftijdsdiscriminatie van ouderen op de arbeidsmarkt (18bb6070).

Inleidend wordt gesteld:
“Het College voor de Rechten van de Mens (heeft in samenwerking met de Vrije 
Universiteit van Amsterdam nagenoeg alle vacatureteksten, die in 2017 zijn 
gepubliceerd, onderzocht op leeftijdsdiscriminatie. De resultaten van dit onderzoek staan 
in het Rapport ‘Leeftijdsdiscriminatie in Vacatureteksten’. De conclusies hebben hun weg 
gevonden naar de media, met berichten als ’discriminatie in vacature teksten’ en 
'vacaturetekst sluit ouderen uit’. In de vacatureteksten gaat het over directe en indirecte 
leeftijdsdiscriminatie. Het onderzoek richt zich op een vroeg stadium in de wervings- en 
selectiefase waarin leeftijdsdiscriminatie kan plaatsvinden. Met teksten als vragen 'om 
jonge honden, starters en een jong en dynamische team of maximaal 3 jaar 
werkervaring’, ontmoedigen zij de oudere werkzoekenden. Deze weten immers al uit 
ervaring dat het dan geen zin heeft om te solliciteren. Terwijl zij wel degelijk geschikt 
kunnen zijn voor de aangeboden baan.

Als dit soort termen al staan in de vacaturetekst vraagt 50PLUS Rotterdam zich af, hoe 
het dan wel niet gesteld zal zijn met de totale houding van zo’n bedrijf tegenover oudere 
werknemers. Het College van de Rechten van de Mens concludeert dat 
leeftijdsdiscriminatie vanwege dergelijke vacatureteksten ondertussen sociaal 
geaccepteerd is. Terwijl leeftijdsdiscriminatie volgens de Wet Gelijke behandeling op 
grond van leeftijd bij de arbeid wel strafbaar is.

Ondanks de aantrekkende economie en het feit dat men in verschillende bedrijfstakken 
zit te springen om werkkrachten is de positie van werkzoekende ouderen op de 
arbeidsmarkt nog steeds moeilijk. Vorig jaar onderzocht het consumentenprogramma 
RADAR de kansen van ouderen op arbeidsmarkt. Conclusie: slechts 3 procent van de 
werkzoekende 55plussers vond weer nieuw werk.

Het bestrijden en aanpakken van leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt heeft naar de 
mening van 50PLUS Rotterdam dan ook een zeer hoge prioriteit. Bovendien behoren 
langdurig werkloze ouderen tot de groepen met de meeste kans op armoede.”
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Hieronder volgen de vragen en onze beantwoording:

Vraag 1:
Heeft u kennisgenomen van het Rapport ‘Leeftijdsdiscriminatie in 
Vacatureteksten’ en de artikelen verschenen daarover in de media, waarin bericht 
wordt dat werkgevers nog steeds keer op keer in de fout gaan door in 
vacatureteksten ouderen uit te sluiten? In 2017 ging dit alleen al om minstens 
60.000 vacatures.

Antwoord:
Ja, het college is bekend met de recente publicaties van het College voor de Rechten 
van de Mens en een aantal verschenen nieuwsberichten rond dit thema. Het college 
heeft met name de ínhoud van de volgende publicaties met interesse en aandacht tot 
zich genomen:

« College voor de Rechten van de Mens (2018). Om mij wordt niet gevraagd: 
onderzoek naar het effect van leeftijdsonderscheid in vacatureteksten op oudere 
werkzoekenden.

» College voor de Rechten van de Mens (2018). Gezocht: jonge hond: onderzoek 
naar de omvang en het effect van leeftijdsdiscriminatie in vacatureteksten.

* Fokkens, A., Beukeboom, C. J. S Maks. I. (2018). Leeftijdsdiscriminatie in 
vacatureteksten. Een geautomatiseerde inhoudsanalyse naar verbodert 
leeftijd-gerelateerd taalgebruik in vacatureteksten Rapport in opdracht van 
het College voor de Rechten van de Mens.

Vraag 2:
Deelt u de mening van het rapport van het College voor de Rechten van de Mens 
en Vrije Universiteit van Amsterdam dat de uitkomsten nog maar het topje van de 
discriminatie ijsberg zijn?

Antwoord:
Het rapport Gezocht: jonge hond spreekt over het topje van de ijsberg in relatie tot het 
beperkte aantal verzoeken (14) dat het College voor de Rechten van de Mens in 2017 
heeft ontvangen voor een oordeel over vacatureteksten op grond van leeftijd.

In het rapport Leeftijdsdiscriminatie in vacatureteksten dat de Vrije Universiteit in 
opdracht van het College voor de Rechten van de Mens heeft uitgevoerd, wordt een 
schatting gemaakt van het aantal daadwerkelijke vacatures waarin een (niet íoegestaan) 
onderscheid naar leeftijd wordt gemaakt. Dit gaat om een aantal van 79.000, wat zich 
vertaalt naar 4,320Zo van het totaal aantal gescreende vacatureteksten (H,8 miljoen). De 
onderzoekers geven aan dat het door hen gebruikte algoritme in het algemeen zeer 
nauwkeurig is in het correct detecteren van leeftijdsdiscriminatie. Er zijn echter ook 
woorden of woordcombinaties die in vacatureteksten kunnen voorkomen die niet 
wettelijk verboden zijn, maar mogelijk wel van invloed zijn op een (potentiële) 
sollicitant. Zo zijn formuleringen die gaan over het bednjf of team, zoals “je past in 
een jong team”, “kom jij ons jonge en dynamische team versterken” buiten
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beschouwing gelaten, omdat deze wettelijk niet verboden zijn. Hieruit kan de 
conclusie getrokken worden dat het aantal vacatureteksten dat door ouderen als 
discriminerend of uitsluitend worden ervaren hoger ligt dan de genoemde 79.000. In 
deze context kunnen de 14 verzoeken om een oordeel dat het college hierover heeft 
ontvangen, inderdaad worden geclassificeerd als het topje van de ijsberg.

Verder is het belangrijk om te benoemen dat dit onderzoek zich alleen richt op de 
eerste fase van het werving- en selectieproces: de vacaturetekst. Het tegengaan van 
discriminatie en het bevorderen van gelijke kansen op de arbeidsmarkt vraagt ook 
om aandacht voor de andere fasen in dit proces.

Vraag 3:
Verricht de afdeling Werk S Inkomen van de gemeente Rotterdam, ook zelf 
onderzoek (bijvoorbeeld via de Inspectie SZW) naar het voorkomen van 
discriminatie in vacatureteksten waaronder op het internet? Zo ja, wat zijn de 
bevindingen hiervan? Neemt deze vorm van discriminatie af of toe?

Antwoord:
Het cluster Werk en Inkomen (W&l) doet zelf geen onderzoek naar vacatureteksten van 
werkgevers. Het bestrijden van en de controle op arbeidsmarktdiscriminatie door 
werkgevers is primair een taak van de Inspectie SZW; een landelijke organisatie waar de 
gemeente geen zeggenschap over heeft. Recent heeft de staatssecretaris van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven 
toezicht van de Inspectie SZW op werving- en sollicitatieprocedures mogelijk te willen 
maken. In de komende maanden gaat zij na hoe ze dit effectief kan doen. Zij denkt 
daarbij onder andere aan het scannen van vacatureteksten of het inzetten van mystery 
calls en mystery guests. (Hoofdlijnenbrief Actieplan Arbeidsmarktdiscriminatie 2018-2021 
d.d. 19 juni 2018).
Het college ziet er wel op toe dat in vacatures die het Werkgeversservicepunt Rijnmond 
(WSPR) en W&l werven - en waarop vanuit W&l werkzoekenden worden geplaatst - 
geen sprake is van discriminerende teksten of verzoeken.

Vraag 4:
Deelt u de mening van Professor Jagers, van het College voor de Rechten van de 
Mens, dat de problemen in vacatureteksten relatief eenvoudig zijn aan te pakken? 
Hoe verklaart u in dit licht, dat deze vorm van leeftijdsdiscriminatie in deze vorm 
welig voortwoekert, en dat er nog steeds sprake is van onwetendheid over het 
verbod op leeftijdsdiscriminatie, en dat werkgevers er nog steeds voor kiezen om 
regels hierover aan hun laars te lappen?

Antwoord:
Het college is het met het College voor de Rechten van de Mens eens dat het relatief 
eenvoudig is om gestelde leeftijdseisen te vervangen door neutrale eisen. Het college 
kan zich bovendien vinden in de opmerking van de onderzoekers van de VU dat de 
bevindingen van dit onderzoek bij kunnen dragen aan meer bewustwording en een 
maatschappelijke discussie over leeftijdsdiscriminatie.
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In dit kader is het zinvol om te wijzen op recente wijzigingen in wet- en regelgeving 
op dit punt. De wetgever stond een aantal uitzonderingen toe op het verbod van 
leeftijdsdiscriminatie in de arbeid. Deze zijn opgenomen m artikel 7 Wet gelijke 
behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid (WGBL). Een werkgever mocht eisen 
stellen aan de leeftijd in vacatures, als deze gebaseerd zijn op een bij wet vastgelegd 
arbeidsmarktbeleid dat als doel heeft om de arbeidsparticipatie van specifieke 
leeftijdsgroepen te bevorderen. Sinds 1 januari 2018 is hiervan geen sprake meer.

Vraag 5:
Is de hardnekkigheid van leeftijdsdiscriminatie, in dit geval in vacatureteksten, 
volgens u te verklaren uit de geringe pakkans bij overtreding, en de beperkte 
sancties die verbonden zijn aan het overtreden van het verbod op 
leeftijdsdiscriminatie bij werving en selectie?

Antwoord:
Het college gelooft dat het belangrijk is dat zowel werkgevers als werkzoekenden zich 
bewust zijn van discriminatie op de arbeidsmarkt in het algemeen en van 
leeftijdsdiscriminatie in het bijzonder. Daarom onderschrijft het college de constatering 
van het College voor de Rechten van de Mens dat bewustwording over de wijze 
waarop voorkeuren voor bepaalde leeftijdscategorieën in de wervings- en 
selectiefase (onbewust) tot uiting kunnen komen, en mogelijk een uitsluitende 
werking hebben, een belangrijke stap is in de bestrijding van leeftijdsdiscriminatie op 
de arbeidsmaikt. Binnen het Rotterdamse anti-discriminaliebeleid is dan ook ruim 
aandacht voor het bevorderen van bewustwording van eigen vooroordelen bij onder 
meer werkgevers en HR-medewerkers. Daarnaast werkt de gemeente, samen met 
RADAR, politie en Openbaar Ministerie, aan het goed opvolgen van aangiftes bij 
discriminatie.

Vraag 6:
Hoe vindt in Rotterdam handhaving van het verbod op leeftijdsdiscriminatie 
plaats? Gaat u de handhaving van het leeftijdsdiscriminatieverbod aanscherpen? 
En gaat u daarbij kijken naar het gehele traject: van vacature via selectiefase tot 
beëindigingsfase?

Antwoord:
Het anti-discriminatiebureau RADAR handelt klachten af over discriminatie, waaronder 
klachten op grond van leeftijd Daarnaast heeft dit bureau de opdracht om discriminatie 
actief te bestrijden door preventieve en proactieve activiteiten gericht op (potentiële) 
daders en slachtoffers van discriminatie. Specifiek op het terrein van de arbeidsmarkt is 
het platform CHOInclusief in Rotterdam actief. Dit werkgeversplatform van diverse grotere 
bedrijven en organisaties richt zich onder meer op het delen van kennis en best 
practices op het gebied van creëren van gelijke kansen en het terugdringen van 
(leeftijds)discriminatie op de werkvloer en in de fase van werving 8t selectie.
De gemeente verstrekt ook geen opdrachten aan bedrijven die zich schuldig hebben 
gemaakt een zogenaamde 'ernstige fout’ Hieronder wordt ook discriminatie begrepen.
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Voor het werkgeversbeleid ten aanzien van het voorkomen van discriminatie wordt 
verwezen naar het antwoord op vraag 13.

Vraag 7:
Is bij u bekend, dat van alle werklozen, die meer dan een jaar zonder werk zijn, 60 
procent ouder is dan 45 jaar? Deelt u de mening van professor Jagers van het 
College van de Rechten van de Mens, dat wij best wel wat verontwaardigder 
mogen zijn over de vanzelfsprekendheid dat jongeren de voorkeur krijgen? Kunt u 
uw antwoord motiveren?

Antwoord:
Het college weet dat een groot deel van de langdurig werklozen ouder is dan 45 jaar.
Van de Rotterdamse werkzoekenden met een bijstandsuitkering is 570Zo 45 jaar of ouder. 
Naast leeftijd spelen daarbij meerdere - vaak individuele factoren - een rol. Daarom biedt 
W&l als het gaat om arbeidsontwikkeling en re-integratie naar werk zoveel mogelijk 
passende dienstverlening die aansluit bij de persoonlijke mogelijkheden van een 
werkzoekende. Deze aanpak wordt de komende járen verder ontwikkeld en verbeterd, 
zodat alle Rotterdammers een eerlijk kans op werk krijgen en de daling van de 
werkloosheid doorzet.

Specifiek op de aanpak van leeftijds-Zarbeidsmarktdiscriminatie komt het college terug bij 
de afhandeling van de moties 18bb4837, 18bb4850 18bb4851 en de nieuwe 
beleidsvisie op het tegengaan van discriminatie die in het laatste kwartaal van 2018 
volgt.

Vraag 8:
Hoe denkt u een omslag in het denken bij werkgevers te kunnen realiseren, zodat 
er niet langer gediscrimineerd wordt op leeftijd bij werving en selectie? Vindt u dat 
er een cultuuromslag nodig is en dat daarjuist nu het moment gepakt voor moet 
worden? Dit omdat juist nu diverse werkgevers staan te springen om werknemers, 
en daarbij oudere werknemers ondanks deze situatie toch nog steeds te veel 
buiten beschouwing laten?

Antwoord:
De gemeente faciliteert het eerder genoemde platform OIOInclusief; dit platform wil ook 
andere werkgevers inspireren om maatregelen tegen arbeidsdiscriminatie te nemen, ook 
op het gebied van leeftijdsdiscriminatie. Zo organiseert OlOinclusief op 4 oktober a.s. een 
banenmarkt voor 4Ō+ met als doel het thema leeftijdsdiscriminatie meer onder de 
aandacht te brengen van zowel werkgevers als werknemers.

Vraag 9:
Acht u het zinvol om personeelsfunctionarissen op cursus te laten gaan bij het 
College voor de Rechten van de Mens, om hen meer bewust te maken van hun 
vooroordelen? Wilt u dit bevorderen? Kunt u uw antwoord motiveren?
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Antwoord:
Het college ziet het belang van het bieden van handvatten aan 
personeelsfunctionaiissen om (onbewuste) vooroordelen te kunnen herkennen en weg 
te nemen (zie ook het antwoord op vraag 5). Het anti-discrirmnatiebureau RADAR geeft 
in opdracht van de gemeente trainingen en workshops waarbij de verschillende gronden 
van discriminatie bespreekbaar gemaakt worden en handelingsperspectieven worden 
geboden. Ook het College voor de Rechten van de Mens kan hiervoor worden ingezet.

Vraag 10:
Werkgevers klagen dat zij geen inzicht krijgen in de kaartenbakken met 
werkzoekenden van de gemeenten. Heeft de gemeente Rotterdam, afdeling Werk S 
Inkomen een actueel inzicht in de kwaliteiten, ervaringen en leeftijd van haar 
werkzoekenden? Om inzichtelijk te maken dat ouderen werkzoekenden 
onvoldoende aan het werk kunnen gaan is een inventarisatie van het 
werkelozenbestand noodzakelijk. Zonder inzicht is matchen ook veel moeizamer.

Antwoord:
W&l beschikt uiteraard over een bepaald inzicht in de arbeidsmarktrelevante kenmerken 
van de werkzoekenden met een bijstandsuitkering. Iemands arbeidsmarktpositie wordt 
niet alleen bepaald door de leeftijd, maar door een samenhangende set kenmerken, 
zoals onder meer werkloosheidsduur, werkervaring, opleidingsniveau, 
vaardigheden/competenties, gezondheid, taalbeheersing en eventuele sociaal 
maatschappelijk problematiek. W&l werkt aan de verbeterinq van dit kantbeeld door te 
investeren in de intake/diagnoses en klantprofielen. Samen met de G4 wordt gewerkt 
aan vernieuwing van de IT-systemen die daarbij moeten ondersteunen, zoals Edison en 
‘Hallo Werk’. 'Hallo Werk’ is een innovatieve pilot waarmee werkzoekenden hun eigen 
profiel opbouwen en kunnen zoeken naar beschikbare vacatures bij werkgevers. Het 
stelt werkgevers in staat gericht te zoeken naar en contact op te nemen met 
werkzoekenden uit het bestand waar zij interesse voor hebben.

Deze ontwikkelingen moeten W&l op korte termijn in staat stellen tot het maken van 
betere en meer duurzame match tussen werkzoekenden en beschikbaar werk In de 
praktijk blijkt echter dat werkgevers niet altijd een even realistisch beeld hebben van de 
capaciteiten van de gemiddelde werkzoekende in de bijstand. Om succesvol te kunnen 
matchen is het vinden van werkgevers met passend werk voor de doelgroep dan ook 
minstens zo belangrijk.

Vraag 11:
Veel branches zitten op dit ogenblik te springen om mensen, nu de economie weer 
aantrekt. Wat gaat dit college doen om 50plussers en de bedrijven en instellingen 
waar volop werk is bij elkaar te krijgen?

Antwoord:
Zoals in het coalitieakkoord is aangekondigd zet het college in op de realisatie van een 
structurele daling van het aantal Rotterdammers in de bijstand tot 30.000 in 2022. 
Daarvoor worat onder andere een Rotterdams Leer-Werkakkoord gesloten met 
onderwijs en bedrijfsleven. Enerzijds om meer Rotterdammers vanuit de uitkering aan
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het werk te helpen en te stimuleren dat bedrijven en instellingen extra werk creëren voor 
de kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Anderzijds om instroom in een 
uitkeringssituatie te voorkomen door jongeren vanuit school direct aan een baan te 
helpen en met ontslag bedreigde werkenden van werk naar werk te helpen. Het te 
sluiten akkoord moet extra kansen op scholing en werk bieden voor alle Rotterdammers, 
jong en oud Naast het L eer-Werkakkoord benaderen we ook actief werkgevers om 
vooroordelen over werkzoekenden ouder dan 50 jaar weg te nemen en een meer open 
houding te creëren om deze werkzoekenden in dienst te nemen.

Vraag 12:
Zijn er structurele contacten tussen branches en bedrijven met de gemeente 
Rotterdam inzake het weer perspectiefvol aan het werk krijgen van 50plussers? Zo 
ja welke en met wie? Indien nog niet, bent u dan van plan deze te gaan opzetten?

Antwoord:
Het Werkgeversservicepunt Rijnmond (WSPR) heeft contact met de relevante sectoren 
en bedrijven in de regio Rijnmond. Via hun werkgeversbenadering acquireren zij 
vacatures die geschikt zijn voor de werkzoekenden in de bijstand. Werkgevers worden 
hierbij ook bekend gemaakt met landelijke subsidieregelingen voor het in dienst nemen 
van werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt (voor werknemers van Ō6+ het 
loonkostenvoordeel en de no-risk polis). Ook creëren zij nieuw werk door de toepassing 
van Social Return bij gemeentelijke inkoop en jobcarving'. Dit doen zij niet specifiek voor 
een bepaalde groep werkzoekenden, maar voor alle werkzoekenden met een bijstands- 
of WW-uitkering. De te maken afspraken in het antwoord op het in vraag 11 genoemde 
Leer-Werkakkoord, moeten zorgen voor extra werk- en scholingskansen voor deze 
doelgroepen.

Vraag 13:
Heeft de gemeente Rotterdam een beleid met betrekking tot de aanname van 
ouderen in de vacatures van de gemeente zelf? De gemeente Rotterdam is 
namelijk zelf een van de 5 grootste werkgevers in de stad. Daarmee kan de 
gemeente zelf een voorbeeldfunctie gaan vervullen met betrekking tot het 
voorkomen van de leeftijdsdiscriminatie van ouderen.

Antwoord:
Het college wil niet alleen leeftijdsdiscriminatie tegengaan, maar streeft juist naar een 
gevarieerd personeelsbestand. Het personeelsbeleid is gericht op inclusie, dat wil 
zeggen dat we in de gemeentelijke organisatie een grote verscheidenheid aan talenten, 
eigenschappen en kwaliteiten tot uiting laten komen. Elke sollicitant of medewerker, 
ongeacht leeftijd, etniciteit, achtergrond, sekse, bieden we daarom dezelfde kansen op 
werk en ontwikkeling. Het gaat juist om het herkennen, erkennen en benutten van 
verschillen tussen mensen. Om de individuele kwaliteiten en competenties die nodig 
zijn voor de stad.

1 Job carving is het losknippen van functies of laken om daarmee nieuwe functies te creëren voor werknemers die nu 
moenijK kunnen toetreden tot de arbeidsmarkt. Dit kan op baanniveau ol op procesniveau, waarbij werkprocessen worden 
nagelopen op simpele, elementaire taken die kunnen worden afgesplitst om nieuw werk te vormen.
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Daarom geven we ook trainingen voor leidinggevenden en professionals die betrokken 
zijn bij werving- en selectietrajecten. Bij deze scholing is bewustwording van inclusie 
het doel. In dit kader worden dilemma’s besproken die de medewerkers in de praktijk 
tegenkomen op het gebied van inclusie. Vacatures (in wervingstekst en vacaturestekst) 
worden zo neutraal mogelijk opgesteld om geen enkele doelgroep uit te sluiten.

Overigens heeft de gemeente een groot aantal medewerkers van 51 jaar of ouder in 
dienst: 470Zo van ons personeelsbestand zit in deze leeftijdsgroep. In 2017 hebben we 
ruim 100 medewerkers van 51 jaar of ouder aangenomen; dit is ongeveer 1207o van de 
totale instroom in 2017

50PLUS constateert uit de eerdergenoemde onderzoeken dat werkzoekende 55- 
plussers nog maar een paar procent kans maken op een nieuwe baan. Wij vragen 
de wethouder daarom of het college zich verantwoordelijk voelt voor het creëren 
en vinden van nieuwe banen voor de doelgroep ouderen?

Antwoord:
Ja, de voorgestane aanpak zoals verwoord in het antwoord op de vragen 10 en 11 
draagt daar aan bij.

Vraag 14:

Burgemeester en Wethouders van Rotterdam,

De secretaris., De burgemeester,
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