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1. INLEIDING
1.1. EEN ACTUEEL VRAAGSTUK
De Nederlandse samenleving heeft in de afgelopen decennia grote veranderingen ondergaan
en dit vraagt dat ook in de media, de kunsten, de overheid, en in het bedrijfsleven dezelfde
sociaal-demografische veranderingen weerspiegeld worden (Ghorashi 2006, Wekker et al.
2016, Buikema et al. 2017). Ook in verschillende lagen van de politiek is een goede
afspiegeling van de samenleving belangrijk. Gebrek daaraan, zo luidt het argument, leidt tot
ondervertegenwoordiging en politieke uitsluiting van structureel achtergestelde groepen. Hoe
beter de socio-demografische vertegenwoordiging van politieke

instellingen, hoe

rechtvaardiger, ontvankelijker en doeltreffender het functioneren van het democratische
besluitvormingsproces (Phillips 1995, Young 2000, Mansbridge 2003).
In Nederland is diversiteit in de landelijke politiek al enige tijd een actueel thema:
politieke partijen pakken er graag mee uit door bijvoorbeeld specifiek te werven op vrouwen
en mensen met een migratieachtergrond of door werkgroepen diversiteit en inclusie op te
richten. Ook premier Mark Rutte stelde dat het streven naar “een goede weerspiegeling van
samenleving in de politiek en het vergroten van diversiteit een belangrijke taak is voor politieke
partijen”.1 De discussie beperkt zich bovendien niet enkel tot de politiek, ook in de media
neemt het belang toe om op zoek te gaan naar woordvoerders uit verschillende groepen. Zo
liggen volledig mannelijke en/of witte panels vaak onder vuur omdat bij verschillende
maatschappelijke discussies het geluid en de aanwezigheid van vrouwen en mensen van kleur
onvoldoende aan het licht zouden komen. Talkshows, zoals Pauw en De Wereld Draait Door,
laten nog altijd een onevenredige verhouding tussen mannelijke en vrouwelijke gasten, en
tussen witte sprekers en sprekers van kleur.2
De nastreefwaardigheid van huidige diversiteitsdiscoursen in verschillende aspecten
van de samenleving wordt echter ook in twijfel getrokken. Zo publiceerde de
Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid voor de zomer een rapport waarin ze aandacht
vragen voor de maatschappelijke uitdagingen die gepaard gaan met een verhoogde focus op
1

De Boer, M. (2017) Rutte wil meer diversiteit in de politiek, Trouw, laatst geraadpleegd op
20 december 2018: https://www.trouw.nl/democratie/rutte-wil-meer-diversiteit-inpolitiek~a7d5c949/
2
Van Heugten, J. en Marga Milteburg (2017) Geen vrouwen in talkshows: zoek net zo lang
tot je ze vindt, Trouw, laatst geraadpleegd op 18 december 2018:
https://www.trouw.nl/opinie/geen-vrouwen-in-talkshows-zoek-net-zo-lang-tot-je-ze-vindt~a8cef193/
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super- en zelfs hyperdiversiteit. Diversiteit naar herkomst, de door de auteurs’ gehanteerde
afbakening van diversiteit in het rapport, zou een toenemende en steeds veranderende
aanwezigheid van mensen met een andere achtergrond ervoor zorgen dat men zich sneller in
eigen kring terugtrekt (Jennissen et al. 2018). Sommigen stellen zelfs dat diversiteit in de
politiek door kandidatenlijsten aan te pakken op zichzelf geen doel dient of te vaak als
“advertisement” wordt ingezet. 3 Ook zijn anderen van mening dat de focus op diversiteit
onderliggende maatschappelijke problemen verhult of te weinig over inclusievraagstukken
gaat.
Tegelijkertijd

is

het

niet

vanzelfsprekend

dat

individuen

die

zichtbare

identiteitskenmerken delen met bepaalde groepen ook vereenzelvigd worden als verdediger of
vertegenwoordiger van mensen van kleur of de LHBT-gemeenschap bijvoorbeeld. Zo zijn
vrouwen geen monolithische groep, want niet elke vrouw denkt hetzelfde over belangen die
vrouwen aangaan. Ook geldt dit in het bijzonder voor mensen met een migratieachtergrond.
Mede door nieuwe migratiegolven is de verscheidenheid binnen deze groep is in de laatste
jaren toegenomen (Jennissen et al. 2018). Het in vraag stellen van deze vereenzelviging, samen
met het verkennen van de nastreefwaardigheid van diversiteit onder gemeenteraadsleden staat
daarom centraal in dit rapport. Diversiteit krijgt in de landelijke politiek de nodige aandacht
maar hoe zit dat op lokaal niveau? Het belang duiden van de aanwezigheid van verschillende
groepen in de politiek is een zaak, maar het is een compleet andere zaak om na te gaan hoe de
betrokken actoren zelf tegen dat belang aankijken, en vooral, hoe zij met hun aanwezigheid als
vertegenwoordigers al dan niet menen bij te dragen aan de diversiteit van de raad.
Culturele of migratieachtergrond en gender worden frequent in verband gebracht met
diversiteit maar zijn daar echter een onderdeel van. Ook andere identieitskenmerken en
identitaire bestaansvormen horen thuis bij onderzoek naar diversiteit. Het zou daarom
misleidend zijn om definities van diversiteit te reduceren tot enkel zichtbare kenmerken.
Inderdaad, naast maatschappelijke groepen zoals etnische minderheden en vrouwen, die
traditioneel veel aandacht krijgen wanneer het om diversiteitsvraagstukken gaat, neemt dit
rapport ook opleidingsniveau, seksuele geaardheid en leeftijd onder de loep, respectievelijk
door ook aandacht te schenken aan de aanwezigheid en visies van onder andere arbeiders,
Aalberts, C. (2013) Diversiteit op kandidatenlijsten klinkt leuk maar dient geen doel, The Post
Online, 13 augustus 2013. Laatst geraadpleegd op 10 november 2018:
https://politiek.tpo.nl/2013/08/06/diversiteit-op-kandidatenlijsten-klinkt-leuk-maar-dientgeen-doel/ en Cairo, A. en Celik, S. (2018) Diversiteit: hype of hoop?, One World, 3 september
2018.
Laatst
geraadpleegd
op
15
november
2018
via:
https://www.oneworld.nl/interview/diversiteit-hype-of-hoop/
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laagopgeleiden, LHBT-individuen en ouderen. Dit rapport stelt daarom de volgende vragen:
Hoe geven raadsleden betekenis aan diversiteit in de lokale politiek? Welke groepen worden
voldoende of onvoldoende politiek vertegenwoordigd volgens hen? Hoe belangrijk is
diversiteit in die vertegenwoordiging? Hoe denken raadsleden recht te doen aan de diversiteit
in de eigen gemeente?
Het voorleggen van deze onderbelichte vragen aan raadsleden, leert dat het omgaan met
diversiteit het raadslidmandaat kenmerkt én er tegelijk een belangrijke uitdaging voor vormt.
Dit rapport geeft daarom nieuwe impulsen aan het maatschappelijk debat en het
wetenschappelijk onderzoek en raakt hiermee aan een veelvoud aspecten waar raadsleden in
de dagelijkse praktijk van hun ambt mee te maken krijgen. Is het volgens hen problematisch
dat er in veel gemeenteraden sprake is van een onevenredige verhouding tussen mannen en
vrouwen? Hoe staat het dan met allerlei andere groepen die nog altijd ondervertegenwoordigd
blijven, zoals mensen met een migratieachtergrond of de LHBT-gemeenschap? Is diversiteit in
de samenstelling in de raad even belangrijk als diversiteit als thema waar zij gemeentelijk
beleid op moeten toezien? En vooral, hoe kijken raadsleden uit verschillende gemeenten tegen
een inhoudelijke en evenredige deelname van verschillende en diverse groepen in de
gemeenteraad aan?
De volgende sectie zal de in deze inleiding geschetste achtergrond afbakenen tot de
meerwaarde van onderzoek naar perspectieven en visies van raadsleden op het belang van
diversiteit in de raad. Zo zal een concrete probleemstelling worden geformuleerd, alsook de
doelen van dit rapport.

1.2. PROBLEEMSTELLING: HOE STAAT HET MET PERSPECTIEVEN VAN RAADSLEDEN
OP DIVERSITEIT?
Zoals hierboven beschreven, staat diversiteit hoog op de maatschappelijke en politieke agenda
(De Jong 2010, ProDemos 2014, ProDemos 2017). Tegen deze achtergrond nam in de aanloop
naar de Tweede Kamer- en gemeenteraadsverkiezingen van respectievelijk 2017 en 2018 de
belangstelling voor de samenstelling van de kandidatenlijsten toe. Een concreet voorbeeld is
het initiatief ‘Stem op een vrouw’, dat tijdens de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen kiezers
opriep om niet automatisch te stemmen op de hoogstgeplaatste vrouw op de lijst, maar op zoek
te gaan naar vrouwelijke kandidaten die lager op de lijst staan. Door deze strategie in
voorkeurstemmen toe te passen, zouden vrouwen op anders onverkiesbare plaatsen toch een
plek in de raad weten te bemachtigen. Na deze gemeenteraadsverkiezingen steeg het aantal
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vrouwen in sommige gemeenteraden met wel 20 procent.4
Er is ook toenemende aandacht voor etnische en culturele diversiteit in gemeenteraden.
Zo lijkt de zogeheten “etnische stem” een opmars te maken in grote gemeenten als Amsterdam
en Rotterdam. Dit zou te maken kunnen hebben met de komst van politieke partijen als DENK
en NIDA (geïnitieerd in Rotterdam). 5 Na de afgelopen verkiezingen in 2018, bestaat de
Amsterdamse raad bijvoorbeeld uit 29 procent raadsleden met een niet-Westerse
migratieachtergrond, een stijging van 9 procent ten opzichte van 2014 (Mügge en van Stigt,
2018). Toch lijkt deze tendens zich te beperken tot gemeenteraden in de Randstad. Ondanks de
aanstelling van Ahmed Marcouch als burgemeester van Arnhem en de verkiezing van twee
nieuwe raadsleden van DENK, sprak vertrekkende PvdA-raadslid Marylin A-Kum
bijvoorbeeld van “een overwegend blanke raad” en concludeerde ze dat het nodig is voor
verschillende Arnhemse inwoners om in de raad mensen te zien “die op hen lijkt.” 6
Gebrek aan diversiteit in vertegenwoordigende organen als de raad kan problematisch
zijn omdat het mogelijk tot een verminderde mate van herkenbaarheid en acceptatie van
verkiezingsuitslagen en genomen besluiten kan leiden (Mügge en Van der Plas 2017, Phillips
1998, Celis et al. 2008, Akachar et al. 2017). Ook kan de aanwezigheid van verschillende
ervaringen, deskundigheid, en perspectieven van bijvoorbeeld vrouwen en mensen met een
migratieachtergrond in de raad een meerwaarde leveren aan thema’s die gedecentraliseerd zijn
naar de gemeente en die specifieke implicaties hebben voor bepaalde groepen, zoals in het
geval van beleid dat oog heeft voor de specifieke behoeften van oudere migranten. Het
vergroten van diversiteit kan daarom bijdragen aan het functioneren van de raad rondom
thema’s waar mogelijk groepsgerichte kennis voor nodig is (Celis en Wauters, 2013).

4

Een causaal verband tussen het initiatief en de toename van vrouwelijke gemeenteraadsleden
is, voor zover bekend, nog niet onderzocht. Zie: Kieskamp, W. en R. Abels (2018)
Voorkeurstemmen helpen vrouwen in gemeenteraden: stijgingen tot 20 procent, Trouw.nl, 29
maart 2018. Laatst geraadpleegd op 20 juli 2018 via: https://www.trouw.nl/democratie/forsmeer-vrouwen-in-de-raad~af691da9/
5 AVRO TROS (2018) Opmars DENK in gemeenteraden, 22 maart 2018. Laatst
geraadpleegd op 20 juli 2018 via: https://eenvandaag.avrotros.nl/item/opmars- denk-ingemeenteraden/
Van Helden, Berrie (2018) Vertrekkend raadslid Marylin A-Kum ziet een overwegend
blanke raad, AD.nl, 27 maart 2018. Laatst geraadpleegd op 14 juli 2018 via:
https://www.gelderlander.nl/arnhem-e-o/vertrekkend-arnhems-raadslid-marylin-a-kum-zieteen-overwegend-blanke-raad~a49a1a27/.
6
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Diversiteit is een ruim begrip en laat ruimte toe voor verschillende interpretaties en definities.
Bovendien gaat diversiteit, zoals in hoofdstuk twee duidelijker zal worden, verder dan enkel
zichtbare vormen van verschil zoals gender of etniciteit. Bestaand onderzoek naar diversiteit
in politiek beperkt zich echter bijna uitsluitend tot zichtbare vormen van diversiteit en neemt
zelden de perspectieven van betrokken onder de loep. Dit rapport heeft daarom als doel om
voorbij te gaan aan het tellen van gender of etniciteit in de raad en gaat na hoe diversiteit en
verschil in de uitvoering van het raadswerk telt door raadsleden zelf aan het woord te laten.
Ander bestaand onderzoek richt zich op diversiteit als “business case” (Herring 2009).
Daaruit blijkt dat een divers samengesteld team niet alleen tot meer representativiteit en
legitimiteit van besluitvorming leidt (Ruedin 2013), ook kan een meer divers samengesteld
team tot betere resultaten en verhoogde efficiëntie komen (Leng en Chiu 2010). Inzicht in de
rol die diversiteit speelt in het raadswerk is des te relevanter gezien raadsleden in ongeveer 40
procent van de gemeenten onvoldoende tijd menen te vinden om zich met beleid bezig te
houden (Pommer en Boelhouwer 2016). Naast perspectieven die raadsleden hanteren op
diversiteit, laat de invalshoek van dit rapport ook toe om inzicht te krijgen in de meerwaarde
die raadsleden aan diversiteit toekennen bij de uitvoering van hun taken als
volksvertegenwoordigers, kaderstellers van en controleurs op beleid.
Dit inleidende hoofdstuk zal worden afgesloten door het doel van het onderzoek en de
centrale vraagstelling en deelvragen te formuleren. Aanvullend zal de vraagstelling worden
toegelicht door in het tweede hoofdstuk stil te staan bij centrale definities van diversiteit en
relevante onderzoeksliteratuur naar diversiteit in de politiek en in organisaties. In hoofdstuk
drie wordt de onderzoekstrategie belicht, met daarin de methoden van onderzoek, de selectie
van de te onderzoeken gemeenteraden, en het plan van aanpak voor de dataverzameling en in
de opeenvolgende hoofdstukken vier en vijf worden respectievelijk de bevindingen en
aanbevelingen beschreven.

8

1.2.1. DOEL VAN HET ONDERZOEK EN VRAAGSTELLING
Het ene raadslid is het andere niet en perspectieven op diversiteit kunnen aanzienlijk variëren.
Dit heeft niet enkel te maken met de identiteit, persoonlijke voorkeuren en omstandigheden
van elk raadslid, ook kunnen tussen gemeenteraden de verschillen groot zijn. De behoeften en
problemen die een grote gemeente kent, waar veel verschillende sociale groepen leven en
mensen dicht op elkaar wonen, verschillen van de behoeften en problemen in dunbevolkte en
wellicht weinig diverse gemeenten.
Zulke

verschillen

worden

niet

enkel

ingegeven

door

de

grootte

en

bevolkingssamenstelling van de gemeente maar worden medebepaald door het stemgedrag van
de bevolking. Perspectieven op diversiteit van raadsleden zijn mogelijk een reflectie zijn van
die verschillen in voorkeuren. De raadsleden die in dit onderzoek zijn geïnterviewd, zetelen
daarom in verschillende gemeenteraden en kunnen vanuit hun eigen context inzicht bieden in
de rol die diversiteit binnen hun gemeenteraden speelt. Ook kunnen verschillen in
perspectieven

zijn

ingegeven

door

de

aanwezigheid

van

een

uitgesproken

diversiteitsmanagement en -beleid per gemeente. Zulke contextuele factoren zijn van belang in
de selectie van de geïnterviewde raadsleden. De onderzoeksstrategie en -aanpak zullen nader
worden toegelicht in het tweede hoofdstuk.
Zoals in de inleiding beschreven is, wijzen meerdere ontwikkelingen op het
diversifiëren van gemeenteraden, zoals beoogd wordt met het initiatief ‘Stem op een vrouw’.
Ook is de vraag naar meer diversiteit in de lokale politiek toegenomen. Toch is er in Nederland
weinig bekend over de meerwaarde die politici zelf toekennen aan diversiteit in de politiek. Dit
is vooral het geval wanneer ingezoomd wordt op de lokale politiek en in het bijzonder op
raadsleden. Door verschillende raadsleden uit verschillende gemeenteraden te hebben
geïnterviewd en geobserveerd, gaat dit rapport specifiek na welke perspectieven op diversiteit
aanwezig zijn onder gemeenteraadsleden en hoe deze raadsleden tegen de nastreefwaardigheid
en het belang van diversiteit binnen de raad aankijken. Met dit onderzoek wordt getracht de
volgende hoofdvraag te beantwoorden:
Hoe kijken raadsleden tegen diversiteit aan binnen hun functie, hoe vullen ze diversiteit
in, en welke vormen van diversiteit komen er volgens hen tot uiting in de raad?
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1.2.2. DEELVRAGEN
Om de centrale vraagstelling te beantwoorden, worden er in dit onderzoek de volgende
deelvragen geformuleerd:
-

Hoe divers is de samenstelling van de gemeenteraden opgenomen in dit onderzoek?

Door inzicht te verkrijgen in de huidige samenstelling van de onderzochte raden, kunnen de
percepties en ervaringen van de raadsleden geduid worden in de context van de
gemeenteraadsamenstelling.
-

Hoe omschrijven raadsleden diversiteit en welke betekenis kennen ze daaraan toe?

-

Welke ervaringen met diversiteit zijn er onder raadsleden?

-

Welke rol speelt diversiteit binnen de raad en welke vormen van diversiteit komen tot
uiting (zichtbaar en onzichtbaar)?

De overige deelvragen hebben direct en indirect betrekking op de perspectieven van raadsleden
en zijn onder meer middels diepte-interviews beantwoord. De toelichting over de
beantwoording van deze vragen komt in het derde hoofdstuk aan bod.
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2. LITERATUUR: DEFINITIES VAN EN PERSPECTIEVEN OP
DIVERSITEIT
2.1. WAT IS DIVERSITEIT?
Eerder in dit rapport wordt naar diversiteit verwezen als een breed begrip dat ruimte voor
verschillende definities en perspectieven biedt. In dit hoofdstuk zullen deze verschillende
definities en de argumenten voor diversiteit aan bod komen. Allereerst moet een onderscheid
gemaakt worden tussen enerzijds daadwerkelijke diversiteit (i.e., actual diversity) en anderzijds
waargenomen diversiteit (i.e., perceived diversity). Piekut en Valentine (2016) brengen dit
onderscheid omdat diversiteit zowel op een objectieve als een subjectieve manier benaderd kan
worden. Daadwerkelijke diversiteit kan worden vastgesteld door te kijken naar cijfers en/of
proporties van verschillende sociale groepen op basis van bijvoorbeeld gender of etniciteit.
Waargenomen diversiteit gaat vooral over de mate waarin mensen realiseren de ze in een
omgeving zitten die bestaat uit verschillende sociale groepen die zij als anders beschouwen.
Ook zijn er primaire en secundaire vormen van diversiteit te onderscheiden (Prasad et
al. 2006, Schaafsma 2006, Podsiadlowski et al. 2013). Onder eerstgenoemde vallen allerlei
identiteitskenmerken van verschil die centraal zijn in de manier waarop mensen zichzelf en
hun omgeving zien (zoals gender, etniciteit, leeftijd, seksuele geaardheid). Laatstgenoemde
zijn kenmerken van verschil die verworven kunnen worden (inkomen, religieuze overtuiging,
beroep, burgerlijke staat). Ook kunnen deze kenmerken verschillen op basis van relatieve
veranderlijkheid en onveranderlijkheid: ras, geslacht of seksuele geaardheid zijn relatief
onveranderlijk daar waar leeftijd of inkomensniveau relatief veranderlijk zijn. Bovendien
komen bij zowel primaire als secundaire vormen van diversiteit onderliggende normen en
waarden die gemeenschappelijk zijn voor individuen die deze dimensies met elkaar delen.
Dit rapport bakent de onderzoeksvraag af op de manieren waarop raadsleden betekenis
geven aan diversiteit. Deze afbakening richt zich specifiek op waargenomen diversiteit en de
manieren waarop men primaire of secundaire, en relatief veranderlijk of onveranderlijke
bronnen van diversiteit in die definities hanteren. Omdat bovenstaande indelingen elkaar niet
uitsluiten en er meerdere definities van diversiteit gangbaar zijn, hanteert dit rapport een
definitie van diversiteit die alle bovengenoemde waargenomen verschillen tussen individuen
omvat.
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In de inleiding werden perspectieven en visies op diversiteit onder raadsleden reeds gekoppeld
aan de vraag naar een betere afspiegeling van de samenleving in de politiek. Daarbij zijn niet
enkel bovenstaande dimensies van diversiteit van belang, ook perspectieven en argumenten
van diversiteit in de politiek bieden theoretisch relevante inzichten. Deze zullen nader worden
besproken in de volgende sectie. Omdat raadsleden niet enkel volksvertegenwoordigers zijn,
maar de rollen van controleur en kadersteller op zich te nemen, volstaat het niet om
perspectieven op en argumenten voor diversiteit tot vertegenwoordigingsliteratuur te beperken.
Raadsleden hebben ook een sturende en controlerende functie op de uitvoering van beleid en
plannen door het college van bestuur en de gemeente en kunnen definities en perspectieven
hanteren die ook aansluiting vinden bij de organisatieliteratuur over diversiteit. De raad
vertegenwoordigt politieke belangen van burgers en fungeert tegelijk als het hoogste
bestuursorgaan binnen de gemeente. In de twee volgende secties wordt deze
onderzoeksliteratuur kort beschreven en wordt ook kort stilgestaan bij diens relevantie bij dit
onderzoek.
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2.2. PERSPECTIEVEN OP DIVERSITEIT IN DE POLITIEK
Gebrek aan diversiteit in de politiek wordt als een probleem gezien. Identiteitskenmerken zoals
geslacht, klasse, leeftijd of etnische afkomst delen burgers op in groepen met een goede en een
minder goede toegang tot vertegenwoordiging. Vrouwen, etnische minderheden, arbeiders,
ouderen, en leden van de LHBT-gemeenschap worden vaak onvoldoende gezien, onvoldoende
gehoord en onvoldoende vertegenwoordigd in het politieke besluitvormingsproces. Het is ook
op grond van een aantal van deze kenmerken dat maatschappelijke groepen actief en passief
stemrecht werden ontzegd. Dit heeft voor een structurele achterstelling van deze groepen in het
politieke besluitvormingsproces. Toch heeft het toekennen van stemrecht aan arbeiders,
vrouwen of mensen met een migratieachtergrond niet geleid tot een evenredige aanwezigheid
van deze groepen in de politiek. In de literatuur zijn meerdere argumenten en perspectieven te
vinden over het belang van de aanwezigheid van deze groepen in de politiek.
Anne Phillips (1998) en Iris Marion Young (2000) stellen dat verkozen
volksvertegenwoordigers, waaronder raadsleden, een afspiegeling moeten zijn van de
diversiteit in de bevolking. Volksvertegenwoordigers worden immers op democratische wijze
door burgers verkozen. Phillips’ en Young’s argument is dat de kwaliteit van een democratie
bevorderd kan worden wanneer burgers zich langs groepsspecifieke identiteitskenmerken in
volksvertegenwoordigers

kunnen

herkennen.

7

Een

diverse

samenstelling

van

volksvertegenwoordigers zorgt er dan voor dat veelvuldige groepen tegelijk herkenning voelen
(Celis en Childs 2008). Ook kan diversiteit door nieuwe rolmodellen stereotypes doorbreken
en draagt het bij het politiek vertrouwen van ondervertegenwoordigde groepen en de sociale
cohesie tussen verschillende groepen (Schotel en Mügge 2017).
Sommige auteurs, zoals Hannah Pitkin (1967), stellen dat het niet uitmaakt wie de
volksvertegenwoordigers zijn, het is belangrijker dat de belangen van de bevolking behartigd
worden. Zij brengt een belangrijk onderscheid aan tussen descriptieve vertegenwoordiging, de
mate waarop een vertegenwoordiger identiteitskenmerken deelt met een specifieke
demografische

groep,

en

substantiële vertegenwoordiging, de

mate waarop

een

vertegenwoordiger de belangen van een specifieke demografische groep behartigt ongeacht
zijn of haar identiteit. Het gaat daarbij niet om wie men is, maar om wat men in het parlement
of in een raad doet. Dat dit soms niet opgaat, blijkt wel uit het belang dat wordt gehecht aan de

7

Dit betekent niet dat volksvertegenwoordigers met een migratieachtergrond, of vrouwelijke
raadsleden vastgepind moeten worden op dit deel van hun identiteit. Groepen zijn niet
homogeen en ook onder mensen die zichtbare identiteitskenmerken delen is de diversiteit groot.
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aanwezigheid van vrouwen of mensen met een migratieachtergrond in de politiek. Centraal in
de discussie naar de politieke vertegenwoordiging en aanwezigheid van verschillende
maatschappelijke groepen in de politiek is niet zo zeer de eis naar diversiteit op zich, zoals
hierboven beschreven zijn die maatschappelijke groepen er altijd al geweest, maar wel de wijze
waarop diversiteit wordt ingevuld. De belangrijkste perspectieven op en argumenten voor
diversiteit in deze onderzoeksliteratuur zijn als volgt (ProDemos, 2017):
1. Het legitimiteitsargument: dit argument heeft betrekking op het democratische aspect van
besluitvorming. Diversiteit zorgt voor meer herkenning in de raad vanuit verschillende
groepen burgers en vergroot daarom de legitimiteit en acceptatie van genomen besluiten.
Omdat leden uit verschillende maatschappelijke groepen samen komen tot besluitvorming,
wordt het democratische proces ontvankelijker. Genomen besluiten krijgen dan een groter
draagvlak onder inwoners van de gemeente. Dit kan hun deelname aan verkiezingen ook
bevorderen. Onderzoek toont aan dat wanneer groepen hun belangen niet zien
vertegenwoordigd, ze vaak van de politiek afhaken en niet langer gaan stemmen (Celis et al.
2008).
2. Het representativiteitsargument: dit argument gaat specifiek in op de afspiegeling van de
samenleving in een vertegenwoordigingsorgaan en richt zich nadrukkelijk op de kenmerken
van verkozenen. Het gaat eerder over wie men is en niet zo zeer over wat men doet in een
vertegenwoordigingsorgaan of wat de uitkomsten van hun activiteiten zijn. Gedeelde
gelijkenissen tussen verkozenen en de samenleving zouden een garantie kunnen zijn dat de
verkozenen zich gedragen zoals de kiezers dat zouden doen. Wanneer die gelijkenissen
gereflecteerd worden in de raad en diens diversiteit sterk aanwezig is, voelen meerdere en vaak
ook ondervertegenwoordigde groepen zich beter gezien en gehoord. Het gaat hier om de
zichtbare insluiting van verschillende groepen in de politiek.
3. Het meerwaardeargument: een divers samengesteld team leidt tot verhoogde efficiëntie
omdat het team op veelvuldige (ervarings-)deskundigheid kan bouwen en de aanwezige kennis
en/of deskundigheid in de raad uit meerdere bronnen wordt geput. Hoe diverser een
gemeenteraad is samengesteld, hoe groter de kans wordt dat de belangen, grieven en behoeften
van verschillende maatschappelijke groepen mee worden genomen in politieke discussies en
beslissingen, net omdat verschillende politici allen hun leefwereld meebrengen naar de
gemeenteraad.
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Deze perspectieven roepen de vraag op of raadsleden het belang en nastreefwaardigheid van
diversiteit in de politiek hanteren met bovenstaande argumenten als onderliggende motivaties.
Ook is Pitkin’s onderscheid tussen descriptieve en substantiële vertegenwoordiging relevant
voor de onderzoeksvraag die centraal staat in dit rapport. Zo is nagegaan hoe raadsleden
diversiteit invullen in hun hoedanigheid als volksvertegenwoordiger. Dit heeft te maken met
de waarde die raadsleden toekennen aan belangen die voortvloeien uit de levenservaringen die
maatschappelijke groepen hebben omwille van hun positie in de samenleving. Immers, de kans
op een meer diverse invulling van vertegenwoordiging zou kunnen toenemen in een meer
diverse samenstelling van de raad, maar dat zou volgens raadsleden eventueel geen
noodzakelijke voorwaarde hoeven zijn.
Door de literatuur over diversiteit in de politiek te raadplegen, zijn verschillende
perspectieven op en argumenten voor diversiteit in de politiek uiteengezet. Gebrek aan
diversiteit kan tot ondervertegenwoordiging of niet-vertegenwoordiging van structureel
achtergestelde groepen en heeft daarom serieuze gevolgen voor de legitimiteit en
representativiteit van het politieke besluitvormingsproces. Ook kan de aanwezigheid van
diverse maatschappelijke groepen in vertegenwoordigingsorganen ervoor zorgen dat alle
burgers zich erkend en gehoord voelen. Raadsleden hebben een vertegenwoordigende functie
en kunnen mogelijk beroep doen op deze perspectieven bij het evalueren van het belang van
diversiteit in de raad. Omdat raadsleden daarnaast ook kaders stellen voor beleid en daar als
controleurs op toe zien, zullen in de volgende sectie ook perspectieven op diversiteit en
diversiteitsbeleid in de organisatieliteratuur worden besproken.
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2.3. DIVERSITEITSBELEID EN PERSPECTIEVEN OP DIVERSITEIT BINNEN
ORGANISATIES

Diversiteitsmanagement begon in de Verenigde Staten decennia geleden en in Nederland
voeren organisaties ook al jarenlang beleid gericht op het aantrekken van individuen uit
structureel achtergestelde groepen (Wolk et al. 2008). Diversiteit wordt benaderd als “business
case” omdat het een bijdrage kan leveren aan de prestaties van een organisatie (Schaafsma
2006). Tot in de jaren negentig werd deze aanpak door een doelgroepenbeleid gekenmerkt.
Zulk beleid was doorgaans gericht op de werving en selectie van vrouwen en mensen met een
migratieachtergrond met het idee om een representatief personeelsbestand op te bouwen. Toch
bleven zulke interventies buiten het managen van de verscheidenheid tussen werknemers, vaak
gereduceerd tot culturele verschillen. Het oude doelgroepenbeleid maakte gebruik van
categorieën die ofwel stigmatiserend werkten ofwel geen rekening hielden met individuen die
buiten zulke categorieën vallen (Raaijmakers 2008). Daar waar de aandacht eerst vooral naar
het aantrekken van vreemdelingen of allochtonen uitging, wordt diversiteit inmiddels ruimer
geïnterpreteerd.
Twee ontwikkelingen kunnen worden gesignaleerd in het diversiteitsbeleid binnen
organisaties: allereerst is er sinds het oude doelgroepenbeleid een verruiming van het begrip
diversiteit tot stand gekomen. Ook heeft er een verschuiving van diversiteit als gelijkheid
plaatsgevonden naar een benadering op diversiteit waarbij verschillen centraal staan (Van der
Zee en Van Oudenhoven 2006, Podsiadlowski et al. 2013). Bovendien zijn organisaties
diversiteit minder sterk vanuit een rechtvaardigheidsprincipe gaan benaderen (e.g. “diversiteit
bevordert gelijke kansen voor iedereen”) en geleidelijk meer vanuit het bedrijfseconomische
belang (e.g. “diversiteit verhoogt efficiëntie voor iedereen”). Onder diversiteit als een
rechtvaardigheidsvraagstuk is vooral het discriminatieperspectief van toepassing. Het
achterliggende idee is dat diversiteit nodig is om uitsluiting en discriminatie tegen te gaan en
de marginale positie van werknemers uit achtergestelde groepen te bestrijden. Diversiteit als
rechtvaardigheidsvraagstuk toont grote gelijkenissen met de argumenten die in de literatuur
over diversiteit in de politiek worden onderscheden.
Organisaties en overheden houden al ruime lang rekening met verschillen tussen
mensen maar de perspectieven en argumenten die ze daarvoor gebruiken, van diversiteit als
rechtvaardigheidsvraagstuk tot diversiteit als een “business case”, verschillen sterk en kunnen
mogelijk ook teruggevonden worden in de perspectieven en opvattingen van raadsleden.
Gehanteerde diversiteitsperspectieven binnen organisaties die een verruiming van het begrip
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diversiteit omvatten en uitgaan van verschil worden als volgt ingedeeld (Schaafsma 2006;
Raaijmakers 2008):
1. Het differentiatieperspectief: hier gaat het om een benadering waarbij diverse
omgangsvormen en gewoonten van ‘de ander’ ruimte krijgen zodat ongeschreven of impliciete
regels binnen een organisatie niet bepaald worden door de dominante groep. Het zijn ook deze
regels die de ongelijkheden tussen verschillende maatschappelijke groepen op de arbeidsmarkt
en in organisaties in stand houden.
2. Het toegankelijkheids- en legitimiteitsperspectief: deze perspectieven hebben het
aantrekken van medewerkers met een specifiek demografisch kenmerk voor functies waarmee
de organisatie zich als divers kan profileren naar de buitenwereld als doel. Diversiteit wordt
benaderd vanuit de optiek van legitimiteit naar de buitenwereld, vooral wanneer de diversiteit
onder consumenten en/of klanten groot blijkt te zijn.
3. Het organisatieveranderingsperspectief: de heterogene aard van de organisatie wordt op
strategische wijze ingezet. Diversiteit draagt bij aan het identificeren, waarderen en benutten
van overeenkomsten en verschillen in het belang van de organisatie –ook wel het
waardetoevoegingsmotief genoemd. De focus ligt eerder bij het veranderen van de bestaande
organisatiestructuur en -cultuur dan het voeren van beleid op een specifiek segment binnen de
organisatie. Ook wordt met dit perspectief diversiteit benaderd als bron voor kracht en
innovatie voor de prestaties van de organisatie.
Uit bovenstaande perspectieven wordt duidelijk dat in dominante diversiteitsperspectieven
binnen organisaties het bevorderen van gelijke kansen en het tegengaan van discriminatie
plaats heeft gemaakt voor perspectieven waar diversiteit fungeert voor de aansluiting van de
organisatie bij groepen in de samenleving en verhoogde legitimiteit en prestaties van de
organisatie. Ondanks de verruiming van het diversiteitsmanagement binnen organisaties
beperken deze perspectieven, behalve de laatstgenoemde, zich tot diversiteit als ‘een probleem’
dat bij individuen uit achtergestelde groepen ligt, waarbij de verantwoordelijkheid voor
oplossingen ook bij deze groepen wordt gelegd.
Ook wordt in het toegankelijkheids- en legitimiteitsperspectief geen rekening gehouden
met gevoelens van vervreemding onder dergelijke groepen. Zo dreigen groepen wiens
aanwezigheid op de werkvloer te danken is aan diversiteitsbeleid, het gevoel te krijgen dat zij
niet voor vol worden aangezien (Raaijmakers 2008:29). Zowel de individuen zelf als
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omstanders kunnen het idee krijgen dat ze een ‘token’-rol vervullen omdat ze aangenomen zijn
vanwege een bepaald kenmerk (zoals geslacht of etniciteit) en niet zozeer op basis van
geschiktheid. Een dergelijk mechanisme is overigens ook terug te vinden in recente literatuur
naar diversiteit in de politiek, waarbij politieke partijen bijvoorbeeld politici met een
migratieachtergrond op kandidatenlijsten zouden zetten voor electoraal gewin onder groepen
met een bepaalde etnisch of culturele achtergrond (Akachar et al. 2017).

2.4. RELEVANTIE ONDERZOEKSLITERATUUR VOOR HOOFD- EN DEELVRAGEN
Dit rapport richt zich uitdrukkelijk op de interactie tussen diversiteit van identiteiten en
perspectieven op diversiteit. Door deze perspectieven in verband te brengen met de
vertegenwoordigende taak die raadsleden dienen te vervullen, en daarmee samenhangend in te
hakken op de vraag naar meer diversiteit en representativiteit in politieke instellingen en
besluitvorming, beoogt dit onderzoek inzicht te verkrijgen in het belang dat raadsleden al dan
niet toekennen aan diversiteit in de raad. Ook wordt deze vraag benaderd vanuit de
organisatieliteratuur. Deze literatuur beschrijft welke perspectieven organisaties hanteren om
de meerwaarde van diversiteit voor publieke organisaties zoals gemeenten te motiveren.
Raadsleden krijgen immers veel met beleid en diversiteitsbeleid te maken.
De hierboven geïdentificeerde perspectieven op diversiteit in de politiek en in
organisaties zijn relevant omdat het werk van raadsleden zich bevindt op het snijvlak van hun
rol als volksvertegenwoordigers en hun functie als kaderstellers en controleurs van gemeenten
als overheidsorganisaties. Bovengenoemde perspectieven kunnen mogelijk terugkomen in de
betekenis en waarde die raadsleden toekennen aan diversiteit binnen de raad en laten het ook
toe om de subjectieve benadering die raadsleden hanteren te bevragen, onder andere door na te
gaan wat zij onder diversiteit verstaan en hoe divers ze hun raden beschouwen. Gezien het
begrip diversiteit in de praktijk uiteenlopend wordt gehanteerd en in beginsel alle aspecten
duidt waarop mensen van elkaar verschillen, geldt diversiteit als een sensitizing concept –een
concept waarover veel verschillende definities bestaan en dat pas betekenis krijgt binnen de
context waarin het onderzocht wordt (Moula 2017).
Omdat dit rapport zich hoofdzakelijk richt op de (subjectieve) benadering van
raadsleden op diversiteit, is interpretatief kwalitatief onderzoek de meest geschikte aanpak voor
de benadering in dit rapport. De volgende sectie zal daarom specifiek ingaan op de gekozen
onderzoeksstrategie, de gebruikte methoden en de werving en selectie van geschikte raadsleden
voor de beantwoording van de hoofd- en deelvragen.
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3. METHODEN EN ANALYSE
3.1. KWALITATIEVE ONDERZOEKSBENADERING: VERKENNING EN VERDIEPING
Omdat dit onderzoek zich hoofdzakelijk richt op de perspectieven die raadsleden op diversiteit
hanteren, is interpretatief kwalitatief onderzoek de meest geschikte aanpak voor di onderzoek.
Bij kwalitatief onderzoek probeert men een thema door de ogen van de respondenten te zien
en te begrijpen (Bryman 2012:408). Het doel is niet om hypothesen te toetsen, zoals in
kwantitatief onderzoek doorgaans gebeurt, maar om op inductieve wijze de manieren waarop
men de werkelijkheid interpreteert te verkennen en bloot te leggen. Deze oefening vraagt ook
om verkenning en verdieping van de verkregen inzichten. De door de respondenten
gehanteerde interpretaties van de werkelijkheid brengen namelijk niet enkel hun opvattingen
maar ook hun handelen ook aan het licht (Van Thiel 2007).
Hoewel generaliseerbaarheid van de bevindingen niet het doel is van deze
onderzoeksstrategie, het gaat namelijk om verstehen (i.e., begrijpen) en niet verklaren, kan aan
de hand van inductief verkregen data worden geëxtrapoleerd naar vergelijkbare groepen,
contexten en gevallen. Door naar meerdere gemeenteraden te kijken, en de perspectieven van
raadsleden bij verschillende gemeenten met elkaar te vergelijken, was de analyse toegespitst
op het ontdekken van patronen en verschillen die overdraagbaar zouden kunnen zijn naar
andere niet-onderzochte gemeenteraden. Bovendien gaat het hierbij om hoe het denken van
raadsleden over diversiteit ook hun handelen bepaalt. Zoals in het eerste hoofdstuk al werd
aangekondigd, brengt deze oefening de volgende centrale vraagstelling en daaruit volgende
deelvragen:
Hoofdvraag: Hoe kijken raadsleden tegen diversiteit aan binnen hun functie, hoe vullen
ze diversiteit in, en welke vormen van diversiteit komen er volgens hen tot uiting in de
raad?
Deelvraag 1: Hoe divers is de samenstelling van de gemeenten opgenomen in het onderzoek:
college van burgemeester en wethouders, personeel, en raadsleden?
Om een beter beeld te krijgen van elke onderzochte gemeenteraad en samenstelling van de
zetelende raadsleden, zal gebruik worden gemaakt van een documentenanalyse. Bij kwalitatief
onderzoek maakt de onderzoeker vooral gebruik van teksten als onderzoeksmateriaal. Dit
kunnen teksten zijn van uitgevoerde interviews of focus groep discussies, ander
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onderzoeksmateriaal bestaat uit veldonderzoek en daarbij aangemaakte notities. De
documenten die voor het beantwoorden van de eerste deelvraag zijn geraadpleegd zijn
raadsledenlijsten,

de

websites

van

de

onderzochte

gemeenteraden

en

relevante

vergaderstukken.
Deelvragen 2 en 3: Hoe omschrijven raadsleden diversiteit en hoe positioneren ze zichzelf
daarin?; Welke ervaringen met diversiteit zijn er onder raadsleden?
Semigestructureerde interviews hebben een aantal onderwerpen als startpunt maar laten ruimte
over voor de respondent om onderwerpen aan te snijden die volgens hem of haar belangrijk
zijn (Bryman 2012:471). Vanwege het verkennende karakter van dit onderzoek, past deze vorm
van interviewen goed als onderzoeksmethode. Aan de hand van de onderzoeksliteratuur wordt
de topiclijst opgesteld. De eerste interviews bepalen ook de geschiktheid van de topiclijst en
dragen vaak onderwerpen aan die niet in de literatuur naar voren komen maar toch relevant
lijken voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag en deelvragen. Deze topics brengen de
nodige structuur aan maar dienen enkel als kapstok voor de interviews. Op deze manier kunnen
respondenten andere onderwerpen aansnijden die niet in de literatuur geraadpleegd of
opgenomen zijn. Ook laat deze methode toe om zowel vanuit de geraadpleegde
onderzoeksliteratuur en niet opgenomen onderwerpen te begrijpen vanuit welk perspectief
raadsleden naar diversiteit kijken.
Deelvraag 4: Welke rol speelt diversiteit binnen de raad en welke vormen van diversiteit
komen tot uiting in de raad?
Deze vraag kan zowel door middel van semigestructureerde interviews beantwoorden worden
als met (participerende) observaties. De laatstgenoemde is een goed middel om meer te weten
te komen over menselijk gedrag in de natuurlijke context (Bryman 2012). Participerende
observaties kunnen gecombineerd worden met andere methoden, zoals interviews en een
documentenanalyse. De directe waarneming die door middel van observaties verkregen kan
worden, kan vervolgens vergeleken worden met wat respondenten vertellen in gesprekken of
wat uit bestaande relevante documenten naar voren komt. Raadsvergaderingen en andere
aangelegenheden waarbij de raad samen komt lenen zich goed voor deze methode. Dit is
gebeurd door bijvoorbeeld het bijwonen van raadsvergaderingen of het raadplegen van
opgenomen raadsvergaderingen. Deze raadsvergaderingen zijn openbaar en vinden minstens
een keer per maand plaatst en in grote gemeenten meestal vaker. De vergaderingen worden
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ruim van tevoren aangekondigd en kunnen bij veel gemeenten ook online worden gevolgd en
teruggekeken.8

3.2. SELECTIE ONDERZOCHTE GEMEENTERADEN EN WERVING RAADSLEDEN
Om een selectie te maken uit relevante gemeenteraden voor het benaderen van raadsleden is
gebruik gemaakt van de volgende criteria: grootte van de gemeente en dus van de
gemeenteraden, de bevolkingssamenstelling van deze gemeenten en voornamelijk de mate
waarop de gemeente(raad) een uitgesproken diversiteitsbeleid uitvoert. Bij laatstgenoemde
wordt gebruik gemaakt van al dan niet aanwezige ondertekening van de zogenaamde Charter
Diversiteit, een initiatief dat een platform biedt voor zowel bedrijven, publieke en private
organisaties en gemeenten om een formeel diversiteitsbeleid uit te voeren. De relevantie van
deze charter voor de selectie van onderzochte gemeenteraden zal in de volgende sectie nader
toegelicht worden.
Vanwege de kwalitatieve aard van dit onderzoek, hoeven de deelnemende gemeenten
niet representatief zijn voor alle gemeenten in Nederland. Zoals eerder werd aangegeven gaat
het om verkenning en verdieping van de perspectieven die raadsleden hanteren op diversiteit.
Toch is het van belang om ook meerdere gemeenten op te nemen. De context van elke
gemeenteraad is namelijk van belang voor het begrijpen van de ervaringen en opvattingen van
de raadsleden. Wanneer raadsleden uit zeer divers samengestelde gemeenteraden een positieve
attitude van diversiteit hanteren, dan zijn zowel persoonlijke voorkeuren als de context waarin
de voorkeuren tot stand komen van belang. Verondersteld kan worden dat het omgekeerde van
toepassing is wanneer raadsleden uit weinig diverse gemeente(raden).
De studie werd uitgevoerd onder negen verschillende gemeenten, te weten Amsterdam,
Tilburg, Eindhoven, Leiden, Dordrecht, Zaandam, Purmerend, Culemborg en Voorst. In deze
studie kwam de focus te liggen op gemeenteraden die variërende gradaties van waarneembare
of zichtbare diversiteit vertonen. Zo is de Amsterdamse raad een van de meest diverse raden
die Nederland kent, en zijn Purmerend en Voorst zichtbaar minder divers. Een concrete
bespreking van de samenstelling van deze raden en de zichtbare en waarneembare diversiteit

Hoewel in dit rapport gebruik is gemaakt van participerende observaties en observaties van
opgenomen raadsvergaderingen, hebben deze observaties geen relevante inzichten opgeleverd
voor de beantwoording van de centrale vraagstelling en vierde deelvraag, die mede door
observaties beantwoord had kunnen worden.
8
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zal in het volgende hoofdstuk aan bod komen. Omdat perspectieven op diversiteit subjectief
zijn en mogelijk ingegeven worden door de omgeving van de respondent, wordt er in dit
onderzoek geen gebruik gemaakt van één case study, waarbij de studie zich beperkt tot een
onderzoekseenheid of in dit geval één gemeenteraad (van Thiel 2007) maar worden op grond
van methodologisch relevante gronden negen verschillende gemeenteraden opgenomen.
De sectie onderaan licht het gebruik van de Charter Diversiteit toe voor de selectie van
bovengenoemde gemeenteraden en dient als methodologische onderbouwing voor de
gehanteerde selectie en werving van de geïnterviewde raadsleden.

3.2.1. DE CHARTER DIVERSITEIT
Bijna elke grote gemeente in Nederland hanteert een doelgroepen- of diversiteitsbeleid. Dit is
zeker het geval in gemeenten waar het aantal burgers met een migratieachtergrond
bovengemiddeld is. Dergelijk beleid kan van gemeente tot gemeente verschillen en maakt van
een vergelijking tussen gemeenten een lastige opgave. Omdat een evaluatie van gemeentelijk
diversiteitsbeleid niet het doel van dit onderzoek is maar eerder een middel om tot een beperkt
aantal gemeenteraden te komen, wordt gemeentelijk diversiteitsbeleid gekoppeld aan het al dan
niet ondertekenen van de landelijke en voor alle gemeenten toegankelijke Charter Diversiteit.
Eind 2018 telde de Charter Diversiteit 15 gemeenten onder 160 ondertekenaars uit
zowel de publieke en private sector. De ondertekenende gemeenten waren Alkmaar,
Amersfoort, Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Breda, Culemborg, Den Haag, Haarlem,
Leiden, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg, Utrecht, en Zaanstad en in 2019 heeft ook gemeente
Veenendaal zich aangesloten bij de Charter. De Charter is van kracht is van kracht in meer dan
10 EU-landen en in Nederland is dit initiatief opgericht door de Stichting van de Arbeid, het
overlegorgaan van werkgevers- en werknemersorganisaties en wordt het onder andere door het
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gesubsidieerd. Het doel van de
Charter is om ondertekenaars te ondersteunen bij de aanpak van hun beleid voor diversiteit en
inclusie. Zo wordt er advies en ondersteuning geboden in de vorm van kennisdocumenten en
diversiteitswijzers en verbindt de Charter mensen, bedrijven en maatschappelijke organisaties
met elkaar. Het effect van de Charter op organisaties is eerder onderzocht en toont aan dat de
diversiteit en inclusie op de werkvloer van ondertekenaars aanzienlijk is toegenomen (e.g.
Meyer 2014).
Elk van bovengenoemde ondertekende gemeenten is naar een gelijk inwonersaantal
vergeleken met gemeenten die de Charter niet ondertekend en/of geen uitgesproken
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diversiteitsbeleid hanteren. Zo kon worden nagegaan óf en hoe perspectieven op diversiteit
onder raadsleden voortborduren op het diversiteitsbeleid in de gemeente en of raadsleden uit
ondertekende en niet-ondertekenede gemeenteraden überhaupt op de hoogte zijn van de
Charter of andere vergelijkbare initiatieven. Het tweetal gemeenten dat met elkaar is
vergeleken op basis van de Charter Diversiteit valt onder dezelfde inwonersklasse en dus
hetzelfde aantal raadsleden. Dit onderscheid heeft bijgedragen aan het systematiseren van de
vergelijking tussen gemeenten zonder dat zichtbare kenmerken van raadsleden (waaronder
gender, leeftijd, etniciteit) bepalend waren voor de selectie van de onderzochte gemeenteraden.
Deze strategie maakte het mogelijk om voorbij te gaan aan essentialistische en enge definities
en zichtbare vormen van diversiteit.9
In samenspel met het al dan niet ondertekenen van de Charter, is in dit onderzoek ook
rekening gehouden met enige spreiding van gemeenten over de provincies en naar gemeenten
die verschillen op inwoneraantal en het aantal raadsleden. Op deze manier worden ook
belangrijke verschillen in randstedelijkheid en inwonersaantal opgevangen:10
Tabel 1.1. Onderzochte gemeenteraden op basis van Charter Diversiteit
Categorie

Inwonersklasse

Charter diversiteit ondertekend

Charter Diversiteit niet ondertekend

Klein

0-49.999 inwoners

Culemborg

Voorst

Middelklein

50.000-99.999

Zaandam (Zaanstad)

Purmerend

Middelgroot

100.000-199.999

Leiden

Dordrecht

Groot

200.000-299.999

Tilburg

Eindhoven

G4

>300.000 inwoners

Amsterdam

Niet van toepassing

9

Het aantal raadsleden is afhankelijk van het aantal inwoners. Hiervoor zijn de gemeenten
ingedeeld in inwonersklassen. Gemeenten met de kleinste inwonersklasse hebben negen
raadsleden en gemeenten met de grootste inwonersklasse hebben 45 raadsleden. Voor meer
informatie over de indeling van de gemeenten en het aantal geïnterviewde raadsleden zie
bijlage II.
10

Diversiteit in Bedrijf (2018) Laatst geraadpleegd op 10 december 2018 via:
https://diversiteitinbedrijf.nl/charter-diversiteit-wat-is-het/
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3.3. DIEPTE-INTERVIEWS EN BELANGRIJKE KENMERKEN VAN RAADSLEDEN
In

de

interviews,

waaraan

zowel

vrouwelijke

als

mannelijke,

met

of

zonder

migratieachtergrond, jong en oude, en zelfs hoog- en laagopgeleide raadsleden individueel
participeerden,

stonden

hun

opvattingen

over

diversiteit

en

hun

rol

als

groepsvertegenwoordiger, kadersteller en controleurs centraal. De interviews waren nuttig om,
onafhankelijk van zichtbare diversiteitskenmerken en de groep waartoe een raadslid behoort,
al dan niet door henzelf, te peilen of en hoe het hebben van een specifieke identiteit van belang
wordt geacht in de raad en of deze identiteiten ook samenhangen met verwachtingen en gedrag
ten aanzien van de vertegenwoordiging van de groep en de rol van diversiteit binnen hun ambt.
Deze oefening nodigde raadsleden uit om na te denken over een goede afspiegeling van
de bevolking in de raad, zowel op het niveau van identiteitskenmerken en op het niveau van
belangen. Een objectieve afbakening van verschillende maatschappelijke groepen is geen
eenduidige taak: Allereerst heerst er spraakverwarring over hoe de groep het best aangeduid
kan worden. In het geval van etnische af- en herkomst: Zijn het vreemdelingen, migranten of
toch allochtonen? En hoe zit het met het onderscheid tussen EU- en Westerse allochtonen en
niet-Westerse allochtonen? Zo zijn Marokko, Suriname en Turkije de meest voorkomende
herkomstlanden, zeker wanneer het om parlementariërs en raadsleden gaat, maar inmiddels is
door de komst van onder andere Syrische vluchtelingen de verscheidenheid aan etnische
afkomst aanzienlijk veranderd in een aantal van de onderzochte gemeenteraden.
Bovendien zijn overige groepen (LHBT, mensen met een lichamelijke beperking,
arbeiders, laagopgeleiden) doorgaans minder waarneembaar of zichtbaar en ook individuen die
geen van deze historisch gemarginaliseerde identiteitskenmerken vertonen zijn onderdeel van
de diversiteit in de samenleving. Om deze redenen was de werving niet specifiek gericht op
individuen en groepen met een specifiek identiteitskenmerk dat gekoppeld wordt aan
diversiteitsvraagstukken maar werden alle raadsleden van de geselecteerde gemeenten zonder
uitzondering benaderd om deel te nemen aan het onderzoek (voor meer informatie over de
werving en selectie van de geïnterviewde raadsleden zie bijlage I).
Door de raadsleden individueel te spreken, was het mogelijk om in de analyse
gelijkenissen en verschillen te detecteren in de ervaringen die besproken werden zonder deze
te laten beïnvloeden door de mening van andere collega's zoals dat in focusgroep gesprekken
doorgaans gebeurt. Na de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen is de zichtbaarheid van
diversiteit in veel gemeenteraden toegenomen, met als direct gevolg dat de samenleving

24

bepaalde verwachtingen heeft over de descriptieve en substantiële vertegenwoordiging van
doorgaans achtergestelde groepen. Daarom is het belangrijk om eerst onder raadsleden na te
gaan in hoeverre diversiteit en vertegenwoordiging van groepen met wie ze zichtbare en
onzichtbare identiteitskenmerken delen al dan niet tot hun persoonlijke en professionele
doelstelling hoort. De getuigenissen van de raadsleden worden in dit onderzoek anoniem
behandeld (voor meer algemene informatie over de respondenten zie bijlage I). Het volgende
hoofdstuk zal de analyse van de verzamelde gegevens en gevoerde interviews en observaties
presenteren en de verkregen inzichten aan de hand van de geraadpleegde onderzoeksliteratuur
duiden.
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4. BEVINDINGEN EN VISIES OP DIVERSITEIT IN DE RAAD
4.1. ZICHTBARE DIVERSITEITSKENMERKEN VAN RAADSLEDEN
Wanneer de percentages van de samenstelling van de onderzochte gemeenteraden worden
meegenomen, lijkt de Amsterdamse gemeenteraad geen uitschieter te zijn wat verschillende
dimensies van diversiteit in gemeenteraden betreft: Mugge en Van Stigt (2018) geven in hun
onderzoek aan dat er in de huidige raadsperiode nieuwe partijen met diverse raadsleden, meer
diversiteit binnen fracties van gevestigde partijen en meer vrouwen met en zonder een
migratieachtergrond zijn verkozen in Amsterdam. Deze trend lijkt zich ook te vertalen naar de
onderzochte gemeenteraden. Tot 2017 was het aandeel vrouwen in Nederlandse gemeenteraden
nooit hoger dan 28% daar waar het aandeel vrouwen in de onderzochte gemeenteraden tussen
33% en 45% ligt. 11
In wat volgt, toont de documentenanalyse aan dat van de onderzochte gemeenteraden
enkel Voorst (26%) zit net onder het landelijke gemiddelde van 28% van vorig jaar zit. Ook is
het aandeel vrouwen in Zaanstad 45%, daarmee laat de stad bijvoorbeeld grotere gemeenten
als Amsterdam en Tilburg achter zich, het aandeel vrouwen van laatstgenoemde is 33%. Ook
wordt het duidelijk dat het hanteren van een uitgesproken diversiteitsbeleid of het ondertekenen
van het Charter Diversiteit geen rol speelt in deze indeling: ondertekenende gemeenten
Amsterdam (42%), Leiden (39%), Tilburg (33%), Zaanstad (45%) en Culemborg (26%)
verschillen weinig van niet-ondertekende gemeenten Dordrecht (41%), Eindhoven (33%),
Purmerend (36%) en Voorst (26%).
Dit geldt ook voor het aandeel raadsleden met een migratieachtergrond of en niet wit
is: in Amsterdam is dit aandeel raadsleden 31%, in Tilburg heeft slechts 6% raadsleden een
migratieachtergrond daar waar 27,1% van de inwoners in Tilburg een niet-Nederlandse
achtergrond heeft. Op grond van deze percentages heeft de Tilburgse raad geen evenredige
vertegenwoordiging van mensen met een migratieachtergrond. De Eindhovense gemeenteraad
bestaat uit 9% raadsleden met een migratieachtergrond. Leiden en Dordrecht vertonen niet
enkel overeenkomsten in het aandeel vrouwen in de raad (respectievelijk 39 en 41%) maar is
het aandeel mensen met een migratieachtergrond in beide gevallen 13%. Purmerend en
Zaandam 36% vrouw en 9% met een migratieachtergrond. 45% vrouw en 14% met een

11

Deze percentages en cijfers zijn gebaseerd op publieke gegevens en databanken van alle
onderzochte gemeentes.
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migratieachtergrond. Culemborg heeft 14% van de raadsleden een migratieachtergrond en
Voorst is de witste raad, geen enkel raadslid is van kleur of heeft een migratieachtergrond. Ook
in Voorst is er sprake van ondervertegenwoordiging van mensen met een migratieachtergrond,
het aandeel Westerse en niet-Westerse inwoners is ruim 8%.
De volgende sectie zal inzicht bieden in de verschillende definities en interpretaties van
diversiteit onder raadsleden. Door in te gaan op de betekenis die raadsleden toekennen aan het
begrip diversiteit wordt ook duidelijk welke rol diversiteit speelt in de onderzochte raden. Deze
perspectieven laten het bovendien ook toe om inzicht te krijgen in de ervaringen die raadsleden
hebben met diversiteit en daarmee ook de manieren waarop ze zich met diversiteit bezighouden
in hun functie als vertegenwoordigers, controleurs, en kaderstellers. De volgende sectie zal zich
daarom beperken tot relevante definities en interpretaties van diversiteit die de respondenten
met elkaar gemeen hebben. Ter aanvulling hiervan, zullen de andere secties hierop
voortbouwen en de focus richten op de individuele voorkeuren van raadsleden, hun rol als
(groeps)vertegenwoordiger en vraagstukken omtrent de vertegenwoordiging van diverse
maatschappelijke groepen, hun waargenomen verwachtingen, en de rol van diversiteit als
beleidsthema in hun functies van controleurs als kaderstellers.

4.2. DIVERSITEIT ALS CONTAINERBEGRIP? VERSCHILLENDE DEFINITIES EN
INTERPRETATIES

Zoals in het eerste hoofdstuk wordt beschreven aan de hand van de meest recente literatuur
rondom diversiteit in de politiek en in organisaties, laat het begrip diversiteit zich op
verschillende manieren definiëren en interpreteren. Diversiteit omvat alle aspecten waarin
mensen van elkaar kunnen verschillen en kan daarom breed worden opgevat. Prasad et al.
(2006) verklaren de verschillende betekenissen van diversiteit door de hoeveelheid van
verschillende belanghebbenden, zo hebben bedrijfsmanagers en beleidsadviseurs met andere
belangen te maken dan de belangen die bij activisten of academici een rol spelen. Hierdoor
wordt eigendom van het concept geëist door deze actoren en ontstaan er meerdere betekenissen
en invullingen aan het concept.
Uit de literatuur worden deze verschillende invullingen aan het concept meegenomen
in de analyse van de interviews, de empirie. In de vorige sectie is een overzicht geboden van
de zichtbare, dan wel objectieve werkelijkheid van diversiteit in de onderzochte raden door
bijvoorbeeld naar de samenstelling van elke raad te kijken. Deze benadering gaat voorbij aan
de ervaring van diversiteit bekeken door de ogen van de betrokken actoren. Deze ervaringen
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en definities zijn belangrijk voor het begrijpen van het belang en de betekenis die men aan
diversiteit in de raad toekent. Deze ervaringen geven weer blijk van de onderliggende normen
en waarden die men hanteert bij het beschrijven van de nastreefwaardigheid en het belang van
diversiteit.

4.2.1. VERRUIMDE INVULLING AAN DIVERSITEIT
Hoewel er verschillende definities en interpretaties van diversiteit bestaan onder de
respondenten, wijzen de meeste raadsleden op diversiteit als de insluiting en omarming van
verschillende identiteitskenmerken. Hiermee wordt duidelijk dat raadsleden een verruimde
definitie hanteren die zich niet beperkt tot etnische, culturele of genderdiversiteit. Vooral
raadsleden die zelf aangeven tot een maatschappelijke groep te behoren die historisch
achtergesteld is in de politiek, geven blijk van een verruimde invulling aan het concept. Een
voorbeeld: “Diversiteit is voor mij hoe de wereld er uitziet, dat iedereen van elkaar verschilt
en dat die verschillen als verrijking worden gezien en niet de oorzaak zijn van conflicten tussen
mensen. En daarvoor moet je ook oog hebben voor allerlei verschillende groepen in de
samenleving… ik weet niet hoe ik het anders kan zeggen, diversiteit is voor mij een feit.” (Resp.
11, vrouw, gemeenteraad Zaanstad)
Ook hanteren sommige raadsleden een definitie van diversiteit waarin verschil en het
“anders” zijn centraal staan. Deze respondenten koppelen daarbij de brede pallet aan
verschillen in identiteitskenmerken ook aan eigenschappen die beschermd worden door antidiscriminatie wetgeving en zichtbaar dan wel relatief onveranderlijk zijn. “Je hoort van alles
over diversiteit… Voor mij is het vieren van verschillen, denk ik. En ook begrijpen dat niet
iedereen dezelfde kansen krijgt, vaak ook omdat ze anders zijn. Het omarmen van diversiteit is
het tegengaan van discriminatie. Diversiteit is zeggen: laat vooroordelen los en benader die
verschillen op zo’n manier dat niemand benadeeld wordt.” (Resp. 5, man, gemeenteraad
Amsterdam) Dit citaat is kenmerkend voor een invulling van diversiteit waarin uitsluitend
historisch benadeelde identiteitskenmerken opgesomd worden en waarin niet-historisch
benadeelde identiteitskenmerken geen expliciet onderdeel zijn van invullingen aan het concept.
Een vrouwelijk raadslid uit Amsterdam verwoordt dit als volgt: “Ook de witte en oudere man
is onderdeel van diversiteit… het is voor iedereen en het valt me op dat we vaak denken dat
diversiteit enkel vrouwen of etnische minderheden aangaat”.
Veel raadsleden vonden het belangrijk om verruimde definities van diversiteit te
hanteren, zo onderstreepten raadsleden vaak dat ze wisten dat het “niet alleen over vrouwen of
allochtonen gaat”. Tegelijkertijd werden gehanteerde definities gekenmerkt door ongemak
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met de afwezigheid van een scherp afgebakende betekenis. Het volgende citaat maakt zowel
de verruiming van het begrip en het belang van eigen ervaringen met diversiteit als het
ongemak met een mogelijke uitholling van het begrip zichtbaar: “Diversiteit? Lastig, hoor…
het kan van alles betekenen! In het verleden heb ik een diversiteitstraining gevolgd en daar
leerde ik dat het op de werkvloer superbelangrijk is dat medewerkers zich goed en erkend
voelen, ongeacht hun afkomst, religie of seksuele voorkeur. Dat zorgt ervoor dat iedereen goed
naar elkaar leert luisteren en dat mensen zich blijven ontwikkelen. Je hoort overal dat het goed
is maar wat het echt betekent, durf ik eigenlijk niet te zeggen. Is dat erg?” (Resp. 11, vrouw,
gemeenteraad Zaanstad) Dit citaat komt overigens overeen met het meerwaardeperspectief dat
in de literatuur behandeld is.
Opvallend is dat veel raadsleden een verruimde definitie van diversiteit hanteren
waarbij ze in veel gevallen dezelfde kenmerken en eigenschappen benoemen maar individueel
het idee hebben het concept als een containerbegrip te gebruiken, een begrip dat door meerdere
invullingen geen scherpe definitieafbakening meer vertoont. Toch verwijzen veel van de
gehanteerde definities zowel op zichtbare als onzichtbare vormen van diversiteit: “Het stoort
mij wanneer diversiteit gekoppeld wordt aan het allochtoon zijn. Het is natuurlijk veel meer.
Denk aan iedereen die niet man, wit, heteroseksueel is… ook mensen met een lichamelijke
beperking. Overigens heb je ook diversiteit aan politieke voorkeuren, opvattingen,
vaardigheden… noem het maar op!” (Resp. 20, man, gemeenteraad Dordrecht) Bovenstaande
citaten beschrijven diversiteit als een begrip dat meerdere aspecten omvat, zowel zichtbare of
waarneembare kenmerken als gender en lichamelijke beperkingen en onzichtbare kenmerken
zoals seksuele of politieke voorkeuren. Het laatste citaat is ook illustratief voor de kritiek op
het oude doelgroepenbeleid waar diversiteit vaak door een etnische of culturele lens werd
benaderd. Deze zienswijze zal in het volgende deel worden behandeld en gekoppeld worden
aan de mogelijke uitholling van het begrip en diens verband met insluiting en uitsluiting van
verschillende groepen.

4.2.2. VAN DIVERSITEIT NAAR INCLUSIE
Ondanks het feit dat diversiteit vaak op een verruimde definitie kan rekenen, is er ook een
tweedeling in de reacties van respondenten op diversiteit en de betekenis die zij en anderen aan
het concept toekennen. Op de vraag wat diversiteit voor hen betekent, komen zowel positieve
als kritische reacties op. Kritische reacties op diversiteit zijn niet per definitie een indicatie van
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slechte ervaringen met diversiteit of weerstand daartegen maar kunnen ook indicatief zijn van
kritiek op een mogelijke uitholling en aarzeling over de nastreefwaardigheid van het concept.
Het volgende citaat is hier een voorbeeld van: “Voor mij is diversiteit een achterhaald idee en
is inmiddels een containerbegrip geworden. In mijn beleving is diversiteit zonder inclusie niet
alleen een hol begrip, het wekt ook negatieve emoties op. Alsof met diversiteit meer naar de
afkomst wordt gekeken, dan naar de persoon of de bijdrage die de persoon levert” (Resp. 9,
man met migratieachtergrond, gemeenteraad Leiden).
Respondenten die zich wel uitdrukkelijk positief verhouden tot diversiteit binnen en
buiten de raad, brengen vergelijkbare kritische kanttekeningen aan het licht: “Diversiteit is voor
mij een realiteit, het is geen ideologie… de samenleving bestaat uit verschillende mensen en je
moet die verschillen omarmen en vooral insluiten… Niet alleen in het bedrijfsleven of in de
overheid, ook de raad moet een afspiegeling zijn van die verschillen. Hoe zorg je er dan anders
voor dat elke burger zich in ons herkent? Toch valt het me op dat men meer over diversiteit als
ideaal spreekt maar eigenlijk daar onvoldoende aan doet. Het gaat er in mijn mening om dat
je voor een optimale insluiting van de samenleving zorgt, overal waar je komt. En niet, zeg
maar, diversiteit om diversiteit…” (Resp. 4, vrouw, gemeenteraad Amsterdam).
De kanttekeningen die in bovenstaande citaten worden gemaakt wijzen op het idee van
diversiteit als doel op zichzelf en niet als een middel om uitsluiting van verschillende
maatschappelijke groepen tegen te gaan en insluiting van deze groepen te bevorderen. Voor
een aantal raadsleden is diversiteit betekenisloos wanneer het niet als benadering wordt ingezet
om inclusie te bevorderen: “Diversiteit gaat mij om na te denken of iedereen dezelfde kansen
krijgt en indien diezelfde krijgt, waarom het toch niet lukt om die groepen te betrekken.
Diversiteit gaat in mijn optiek te vaak over het afkruisen van hokjes, hebben we al een vrouw…
prima! En een allochtoon? We zijn er al… als het er zo aan toe gaat, dan denk ik niet dat er
ook daadwerkelijk echt iets verandert… Het is een leeg symbool als je maar koppen telt.”
(Resp. 3, vrouw met migratieachtergrond, gemeenteraad Amsterdam) Deze opvattingen laten
ook zien dat sommige raadsleden begaan zijn met de uitdagingen die gepaard gaan met het
“koppen tellen” van individuen. Kanttekeningen op diversiteit en de nastreefwaardigheid ervan
hebben dus ook te maken met de beleving van diversiteit als een concept zonder duidelijke
doelstellingen om daadwerkelijke ongelijkheden in de structuren van organisaties aan te
pakken.
Hoewel er weinig expliciet negatieve reacties naar voren kwamen bij de betekenis die
mensen toekennen aan diversiteit, is het ook belangrijk om aan te geven dat respondenten die
een beperkte definitie hanteerden, diversiteit ook niet als nastrevenswaardig achtten. Een
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voorbeeld: “Het voelt alsof het een taboe is om te zeggen dat diversiteit tot een “hot item”
wordt gemaakt en dat het op zichzelf eigenlijk niks toevoegt. Natuurlijk is de samenleving
divers, natuurlijk zit elk individu anders in elkaar… maar we moeten niet doen alsof het niet
gaat om de individuele capaciteiten van mensen. Ik ga niet mee in het ophemelen van
diversiteit, voor mij betekent het niks en is het enkel een term voor iets wat vanzelfsprekend
is…” (Resp. 6, man, gemeenteraad Tilburg) En ander illustratief en vergelijkbaar citaat: “Het
zit me niet lekker… wanneer ben je als organisatie divers genoeg? Het is onhaalbaar en het is
belastend voor mensen die gezien willen worden om wat ze kunnen en niet om wie ze zijn. De
noodzaak ervan gaat aan mij voorbij, ik snap niet waar de heisa over diversiteit vandaan komt,
om eerlijk te zijn.” (Resp. 16, man, gemeenteraad Eindhoven) “De term diversiteit vooral
wordt gebruikt om afkomst aan te duiden, en niet de meerwaarde die diversiteit en inclusie
betekent voor de samenleving. Wat diversiteit voor mij betekent? Daar kan ik heel kort over
zeggen: niets!” (Resp. 20, man met migratieachtergrond, gemeenteraad Dordrecht).
Hoewel bovenstaande opvattingen van diversiteit niet representatief zijn voor alle
onderzochte raden, geven ze wel blijk van de negatieve, en niet per definitie kritische,
interpretaties die sommige respondenten associëren met huidige diversiteitsdiscoursen. Ook
leggen deze opvattingen bloot dat diversiteit geen neutraal begrip is en dat in zowel positieve,
positief-kritische, en negatieve reacties een duidelijke link wordt gelegd met diversiteit als een
terecht of onterecht rechtvaardigheidsvraagstuk. Bij positieve en positief-kritische
respondenten heeft diversiteit te maken met (onvoldoende) inclusie van verschillende
maatschappelijke groepen en de al nastrevenswaardige doelstelling om de positie van
structureel achtergestelde groepen en identiteiten te bevorderen. Bij negatieve associaties,
wordt dit rechtvaardigheidsvraagstuk ontkracht en worden ongelijkheden op basis van
historisch benadeelde identiteitskenmerken betwist.
Samengevat geven veel van de geïnterviewde raadsleden blijk van diversiteit als een
definitie waarin verschillen tussen individuen centraal staan. Smalle of enge definities van
diversiteit werden nauwelijks gebezigd en vaak ook door raadsleden zelf bekritiseerd. Ook is
er vanuit raadsleden kritiek op de doelmatigheid en nastreefwaardigheid van huidige
diversiteitsdiscoursen. Zo zou diversiteit volgens een aantal raadsleden onvoldoende gaan over
insluiting en inclusie van verschillende groepen, wat ondermijnend is voor de
nastreefwaardigheid van diversiteit volgens perspectieven die legitimiteit en representativiteit
aan diversiteit koppelen. De volgende sectie zal voortborduren op brede invullingen aan
diversiteit en deze betrekken op ervaringen met en perspectieven op diversiteit in de raad zelf.
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4.3. VERSCHILLENDE GEMEENTERADEN, VERSCHILLENDE IDENTITEITEN
Door te antwoorden op vragen over hoe het was om te beginnen in de raad, hoe de respondenten
werden voorgesteld aan hun collega's, zowel in de fractie als aan andere raadsleden, gaven de
respondenten inzicht in de bestaande normen en gewoontes en vooral in de manier waarop hun
aanwezigheid werd gelinkt aan een of meerdere van bovengenoemde (on)zichtbare
identiteitskenmerken. Door deze anekdotische verhalen met elkaar te vergelijken, was het doel
om een invulling aan diversiteit in de algemene zin te concretiseren tot de invulling aan
diversiteit in de raad. Op deze manier werd duidelijk welke saillante identiteit(en) de directe
omgeving, inclusief andere raadsleden, toekennen aan de respondenten.

4.3.1. HET “STANDAARD RAADSLID” EN DE REST
Hiermee kwam ook naar voren vooral vrouwelijke en allochtone raadsleden vaker te maken
krijgen met profilering van identiteit als vrouw en als iemand met een migratieachtergrond, en
in sommige gevallen de combinatie van beide. Het spiegelbeeld daarvan is dat de identiteiten
die nog altijd als de norm worden gezien, vaak ook hooggeschoolde witte mannen zijn: “Het is
niet zo dat wij als vrouwen buitenbeentjes zijn in de raad maar het valt op nu het er meer zijn
dan in de vorige raadsperiode. Als mannen verkozen worden, krijgen ze ook geen opmerkingen
over het feit dat ze man zijn. Daar merk je nog wel aan dat het niet helemaal gewoon is om als
vrouw verkozen te worden. Het wordt zo’n ding.” (Resp. 12, vrouw met migratieachtergrond,
gemeenteraad Zaanstad).
In de vorige sectie bleek dat voor sommige respondenten de term diversiteit een hol en
op zichzelf staand begrip geworden is dat door het veelvoud aan invullingen betekenisloos
dreigt te worden. Voor veel raadsleden betekent diversiteit het insluiten van historisch
gemarginaliseerde groepen mensen. Het bovenstaande citaat laat echter zien dat de
opmerkingen die de respondent als vrouw krijgt, illustreren dat nog altijd oudere witte mannen
als de dominante groep beschouwt: “Je hoort het wel van collega's, kijk eens aan, de raad
verandert steeds meer of kijk, er zijn nog te weinig vrouwen… het zijn opmerkingen die heel
onschuldig zijn maar het bevestigt maar eens dat het toch gek is, dat er meer vrouwen zijn…
Onze aanwezigheid valt natuurlijk meer op maar dat geldt misschien ook voor andere
identiteiten of groepen die voorheen afwezig waren in de raad, al kan ik dat niet beoordelen
omdat ik die andere opmerkingen ook niet hoor, natuurlijk.” (Resp. 17, vrouw met
migratieachtergrond, gemeenteraad Eindhoven).
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Onder de meeste raadsleden met een identiteitskenmerk dat afwijkt van “de norm”, is er besef
dat het standaard raadslid vaak ook mannelijk is en ook afkomstig uit de hogere sociale klasse,
hoogopgeleid en van middelbare leeftijd of ouder. Toch geven andere raadsleden die juist aan
die norm voldoen vaak aan dat de norm voor het standaard raadslid ingegeven wordt door
opleidingsniveau en ervaring in de politiek: “Ik denk niet dat ik toevallig de politiek ingerold
ben, ik heb het wel thuis al meegekregen. Mijn ouders waren ook actief op lokaal en provinciaal
niveau. De lokale politiek is een mooi beginpunt voor veel politici die zichzelf ook in de
landelijke politiek zien maar in mijn ogen zijn er te weinig laaggeschoolden of mensen uit
lagere sociale klassen. De lokale politiek zou bij uitstek een springplank zijn voor mensen die
niet hooggeschoold zijn of weinig ervaring hebben met juridisch en beleidsmatig jargon
bijvoorbeeld.” (Resp. 8, man, gemeenteraad Leiden).
Deze zienswijze sluit aan bij een waargenomen gebrek aan diversiteit in de raad op
basis van klasse en opleiding, kenmerken die vaak onderbelicht blijven wanneer men het belang
aan diversiteit aan zichtbare kenmerken koppelen zoals leeftijd, gender en etniciteit. Er zijn
meerdere zichtbare en vooral onzichtbare aspecten, zoals klasse die gelinkt worden aan in- en
uitsluitingsmechanismen in activiteiten in de raad: “Niet elk raadslid weet direct hoe ze een
beleidsvoorstel moeten schrijven. Dat leer je al doende. Het doorsnee raadslid zou dat niet
meteen moeten kunnen maar toch krijg je door de veelvoud van de functie allerlei
verwachtingen. Dat kan ook mensen uitsluiten of afschrikken. Ik denk dat uitsluiting vooral in
die zaken zit.” (Resp.7, man, gemeenteraad Tilburg)
Het opleidingsniveau en het gebrek aan vertrouwdheid met de lokale politiek is ook een
terugkerend onderwerp wanneer het gaat om de afwegingen die een rol spelen bij de dagelijkse
praktijk van het raadslidmandaat. Voor een aantal raadsleden geldt dat ruimte voor diversiteit
in de raad in gespannen voet staat met de omvang van het raadswerk: “We doen zoveel tegelijk,
we zijn natuurlijk meer dan vertegenwoordigers maar we zien ook op beleid toe en geven daar
vorm aan. Om ook nog eens na te denken over jouw eigen identiteit en hoe dat zich verhoudt
tot de diversiteit in de raad, daar sta ik niet echt bij stil. Het wordt allemaal te ingewikkeld,
zeker voor jonge mensen zoals ik die het nog in de vingers moeten zien te krijgen. Ik draag
misschien onbewust bij aan diversiteit, omdat je in deze raad toch vooral iets oudere mensen
ziet.” (Resp. 25, man, gemeenteraad Purmerend).
Daartegenover staat dat raadsleden uit de arbeidersklasse en mannelijke raadsleden met
een migratieachtergrond ook geconfronteerd worden met het idee dat ze niet aan de norm van
het standaard raadslid voldoen. Deze ervaring beperkt zich dus niet enkel tot gender en heeft
betrekking op meerdere identiteitsaspecten. Een recent verkozen en jong raadslid zegt het
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volgende hierover: “We hebben toegangspoortjes hier in het stadhuis en aan het begin van mijn
ambt, vlak na de verkiezingen, was mijn toegangspas niet zichtbaar. De pasjes van mijn
collega's trouwens ook niet maar ze mochten gewoon doorlopen daar waar ik me wel extra
moest identificeren aan de beveiligingsmedewerker. Hij deed natuurlijk zijn werk maar het is
niet de eerste keer dat me zoiets overkomt en je voelt aan de omstandigheden dat het inderdaad
te maken zou kunnen hebben met hoe je eruitziet, of meer, hoe anderen je zien.” (Resp. 1, man
met migratieachtergrond, gemeenteraad Amsterdam).

4.3.2. STRATEGIEËN EN EVENWICHTSOEFENINGEN
Als reactie op deze stereotypes, kiezen de meeste betrokken respondenten voor een van de twee
volgende strategieën: ofwel ze doen extra inspanningen om te bewijzen dat ze de functie waard
zijn en dat ze de werkzaamheden goed aankunnen en spreken verder niet over hun indrukken,
of ze kaarten het ongemak aan bij de directe werkomgeving, collega's en partijgenoten en in
sommige gevallen ook de raadsvoorzitter. Ze menen er in beide gevallen geslaagd te zijn in de
normalisering van hun aanwezigheid in de raad wanneer ze door hun collega's niet langer
gezien worden gedefinieerd langs een van de “afwijkende” identiteitskenmerken.
Hier volgt een illustratie van de ongemakken die sommige respondenten deelden over
stereotypes rondom identiteit: “Het is niet makkelijk om zoiets aan te kaarten. Je wilt er juist
alles aan doen om niet gezien te worden als de vrouw of de allochtoon, of iets anders, dus als
je vervelende opmerkingen of ervaringen daaromtrent wenst aan te kaarten zodat het
bewustzijn vergroot wordt, dan is het gevaar juist dat je jezelf beperkt tot die identiteit omdat
je er zelf nadruk op legt. Tegelijkertijd is het ook mijn wens dat dit soort dingen in deze
gemeenteraad bespreekbaar blijven. Het is een lastig balans, dat geef ik toe.” (Resp. 18, man
met migratieachtergrond, gemeenteraad Eindhoven).
Anderen vinden juist dat diversiteit in de politiek, en in het bijzonder in de
gemeenteraad, geen centrale rol hoeft te spelen. Deze raadsleden zijn van mening dat de
aandacht die wordt geschonken aan het belang van diversiteit en de aanwezigheid van meerdere
identiteitskenmerken in de raad onterecht is en de aandacht afleidt van een focus op de
capaciteiten en vaardigheden van individuen. Met andere woorden, diversiteit staat in
gespannen voet met kwaliteit: “We hebben het teveel over of iemand man is of vrouw, en wat
dat nu eigenlijk zegt over zijn of haar capaciteiten. Dat leidt af en dat weerhoudt ons ervan om
ons bezig te houden met beleid, met de burgers van deze stad en we zouden ons veel meer
moeten richten op het individu zelf, en niet het geslacht of waar diegene vandaan komt of
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geboren is. We worden doodgegooid met diversiteit en vaak weten we ook niet of politieke
instellingen beter presteren omdat er een betere afspiegeling van de samenleving zou zijn. Dat
moet nog blijken.” (Resp. 13, man, gemeenteraad Zaanstad). De impliciete tegenstelling tussen
diversiteit en kwaliteit is een terugkerend thema dat ook in de volgende secties in verband is
gebracht met de rol van raadsleden als volksvertegenwoordigers en de individuele voorkeuren
in de invulling aan die rol.
Wat leert dit over de aanwezigheid van individuen met verschillende identiteiten in de
raad? Allereerst wordt duidelijk dat deze aanwezigheid nog niet vanzelfsprekend is.
Raadsleden die ofwel vrouw zijn, of een migratieachtergrond, of een combinatie van beide,
vertellen zich bewust te zijn af te wijken van het genormaliseerde beeld van het standaard
raadslid als mannelijk, ouder en wit. Dit deden ze door ervaringen te delen waarin hun directe
omgeving in de raad becommentarieerde op of handelde volgens een van die
identiteitskenmerken. Opvallend is dat raadsleden die aan deze waargenomen criteria voldoen,
zijn juist van mening dat het standaard raadslid vaak ervaren, ouder en vooral hoger opgeleid
is. Ook wordt duidelijk dat een aantal raadsleden de aanwezigheid van verschillende
identiteitskenmerken afzetten tegen de benodigde kwaliteiten in het raadslidmandaat. Deze
visie zal uitgebreider worden besproken in de volgende secties, waar de rol van raadsleden als
mogelijke (groeps)vertegenwoordiger centraal staat.

4.4. DE ROL VAN RAADSLEDEN ALS (GROEPS)VERTEGENWOORDIGERS
Enkel raadsleden met identiteitskenmerken die verschillen van ‘de standaard’, zoals veel
raadsleden zelf aangaven, menen zich bezig nadrukkelijk bezig te houden met het thema
diversiteit in de invulling aan diversiteit in hun rol als groepsvertegenwoordiger. Vrouwelijke
raadsleden, en raadsleden met een migratieachtergrond, zowel mannen als vrouwen, laten zien
zich bewust te zijn van de identiteit die hen anders maakt dan de rest en zien voor zichzelf een
belangrijke taak om respectivelijk vrouwen en inwoners met een migratieachtergrond te
vertegenwoordigen. Hun identiteit als vrouw of als raadslid met een migratieachtergrond speelt
in deze zin een belangrijke rol in de manier waarop ze zich als raadsleden positioneren en hun
rol als volksvertegenwoordiger invullen. De secties onderaan zetten deze individuele
voorkeuren en perspectieven op diversiteit in hun rol als volksvertegenwoordiger uiteen.
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4.4.1. INDIVIDUELE VOORKEUREN
Individuele voorkeuren spelen een belangrijke rol in de wijze waarop raadsleden invulling
geven aan diversiteit in hun rol als vertegenwoordigers. De geïnterviewde raadsleden zien
zichzelf altijd als volksvertegenwoordigers voor alle bevolkingsgroepen en inwoners in
gemeente maar enkel sommige van hen geven aan hun aandacht aan bevolkingsgroepen die
volgens hen onvoldoende worden besproken. Daarentegen geven witte en mannelijke
raadsleden minder blijk van hun identiteit als de standaard en zien het belang van diversiteit en
kennen zichzelf geen belangrijke taak toe om de inclusie van diverse identiteiten in de raad te
bevorderen. Een illustratie: “Ik ben niet verkozen omdat ik man ben, of omdat ik autochtoon.
Graag ga ik ervan uit dat ik in de raad zit omdat mijn ideeën over hoe we de stad beter kunnen
maken, wel degelijk aanslaan bij de kiezers: de inwoners van Culemborg. Mijn taak is om een
spreekbuis te bieden voor al hun belangen en meestal zijn die belangen niet specifiek gericht
op vrouwenzaken of op migratieonderwerpen. Het heeft te maken met de leefbaarheid van de
stad en dat gaat iedereen aan, man of vrouw, allochtoon of niet…” (Resp. 15, man,
gemeenteraad Culemborg) Dit citaat contrasteert sterk met de meeste respondenten die
aangeven anders te zijn dan de eerdergenoemde standaard. Hiermee bevestigen ze het belang
van hun aanwezigheid in

de raad voor de vertegenwoordiging van mogelijk

ondervertegenwoordigde groepen in hun gemeenten.
Deze houding komt overeen met wat Phillips (1995, 1998) noemde als de ‘politics of
presence’ theorie: vertegenwoordigers die behoren tot bepaalde benadeelde maatschappelijke
groepen (vaak direct in verband gebracht met bijvoorbeeld vrouwen of etnische minderheden
maar zeker niet daartoe beperkt) een specifiek potentieel hebben om de groepen waartoe zij
behoren te vertegenwoordigen door beroep te doen op gedeelde levenservaringen en structurele
posities in de samenleving (Mansbridge 1999). Omdat vertegenwoordigers tot die groepen
behoren, of ze dat nu zelf aangeven of anderen die identiteit aan hen toekennen, zijn zij in staat
om die specifieke ervaringsachtergrond en kennis van en in de groep te gebruiken om
groepsspecifieke zaken in kaart te brengen. Doordat ze op grond hiervan deel uitmaken van de
groep, kunnen ze zichzelf opwerpen als descriptieve vertegenwoordigers of kunnen mensen uit
dezelfde en andere groepen hen ook die rol aanschrijven.
Onderstaande citaat illustreert de manier waarop sommige raadsleden, zij het omdat ze
vrouw zijn, een migratieachtergrond hebben, of een ander identiteitskenmerk dat relevant is in
relatie tot bestaande identiteitskenmerken in de raad, er zelf voor willen zorgen dat hun
aanwezigheid in de raad tot een inclusieve afspiegeling van de verschillende gemeenten leidt.
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De kans op een meer diverse invulling van de raad neemt mogelijk toe in een diverser
samengestelde raad, maar het is geen garantie: “De kans is groter dat iemand uit dezelfde
groep voorzichtiger zal omgaan met aannames. Een voorbeeld dat mij opviel waarbij een man,
minister Bruins iets zei dat een vrouw misschien niet zo snel had gezegd: er was al een tekort
van de pil en tijdens een kamerdebat zei Bruins dat benadeelde vrouwen gebruik konden maken
van andere beschikbare anticonceptiepillen. Zo werkt dat dus niet, elke vrouw die aan de pil
is, of is geweest, weet heel goed dat je niet zomaar de ene pil met de andere kunt vervangen.
Een vrouw had dat misschien beter laten uitzoeken of was misschien iets voorzichtiger geweest
met dat advies. Toen dacht ik, soms weegt levenservaring zwaarder dan dossierkennis.” (Resp.
24, vrouw, gemeenteraad Purmerend)
Desondanks dergelijke zienswijze over de vertegenwoordiging van de eigen groep door
zich als descriptieve vertegenwoordigers op te werpen voor vrouwen danwel voor mensen met
een migratieachtergrond, spreken raadsleden met identiteitskenmerken zich sneller uit voor de
politieke vertegenwoordiging van andere groepen waar zij niet toe behoren. Enkele
respondenten menen op grond van de ervaren structurele positie van de eigen groep parellelen
te kunnen trekken naar andere identiteitskenmerken en andere vormen van diversiteit binnen
de eigen raad.
Ook is er sprake van een gevoel van plicht tegenover allerlei andere groepen die niet
talrijk aanwezig zijn (geweest) in de raad.

Een

Amsterdams

raadslid

met

een

migratieachtergrond zegt hier het volgende over: “Zodra je beseft dat sommige groepen
ondervertegenwoordigd zijn en sommige belangen onderbelicht blijven, is het natuurlijker voor
me om me ook in te beelden welke andere groepen en identiteiten meer aandacht verdienen. Ik
probeer ook na te gaan of de belangen met mensen met, bijvoorbeeld, een lichamelijke
beperking voldoende onder de aandacht worden gebracht. Hoe dient de stad ze? Welke
obstakels ondervinden ze in de infrastructuur van hun buurten of OV faciliteiten… Ik denk dat
het hebben van een migratieachtegrond, aan den lijve voelen hoe het is om anders te zijn of
anders gezien te worden, maakt dat je gevoeliger bent voor verschillende wijzen waarop
anderen aan het kortste eind trekken vanwege wie ze zijn.” (Resp. 2, man met
migratieachtergrond, gemeenteraad Amsterdam).
In sommige gemeenteraden lijkt deze plicht zich niet te beperken tot mensen met een
identiteit die verschilt van de standaard, de Amsterdamse raad was immers een van de meest
diverse gemeenteraden en heeft na de afgelopen verkiezingen in maart 2018 deze trend sterk
doorgezet. Ook witte mannelijke raadsleden in de hoofdstad zeggen zich te willen buigen over
de verschillende behoeften en noden die gepaard gaan met de aanwezigheid van verschillende
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maatschappelijke groepen in de gemeente: “Ik weet dat ik er niet “anders” uitzie en dat ik
onderdeel van de norm ben, man, wit, heteroseksueel, erg geprivilegieerd maar dat betekent
niet dat het mij ontslaat van de taak om diep te duiken in de verschillende manieren waarop de
stad niet inclusief genoeg is. Ik hoop dat ik kan laten zien dat ik evenzeer in staat ben om andere
groepen en mensen te vertegenwoordigen, zelfs als ik qua uiterlijk of identiteit niet daartoe
behoor.” (Resp. 5, man, gemeenteraad Amsterdam)
Het citaat hierboven werpt licht op een belangrijke discussie in de onderzoeksliteratuur
naar groepsvertegenwoordiging en diversiteit. Vele auteurs zijn het erover eens dat
vertegenwoordigers die tot een bepaalde doel behoren en daarmee ervaringen met groepsleden
delen, vaak ook de meest fervente verdedigers zijn van de groep en daardoor ook beter in staat
zijn om de zienswijzen en stemmen van de groep ten gehore te brengen. Hoewel empirisch
onderzoek laat zien dat dit soms ook wel het geval is, vooral wanneer het gaat om de
vertegenwoordiging van vrouwen, is het niet eenduidig dat vertegenwoordigers zich ook
rekenen tot de groep waartoe anderen denken dat ze behoren en het is al helemaal niet duidelijk
geworden dat ze er ook in slagen of die bereidheid uberhaupt vertonen.
In de volgende sectie wordt ook gekeken naar hoe de omgeving van de raadsleden en
alle betrokken actoren (partij, collega’s, college van Burgemeester en Wethouders) als
instelling staan ten opzichte van diversiteit in de lokale politiek en de aanwezigheid van
raadsleden die verschillende identiteitskenmerken belichamen of uitdragen.

4.4.2. EXTERNE (F)ACTOREN EN VERWACHTINGEN
De respondenten spraken niet enkel hun voorkeuren uit over het al dan niet vertegenwoordigen
van specifieke maatschappelijke groepen maar lieten ze zich ook uit over impliciete en
expliciete verwachtingen die anderen hebben over hoe zij het raadslidmandaat invullen.
Raadsleden zijn niet enkel volksvertegenwoordigers maar stellen ook kaders voor beleid en
controleren zij het college van burgemeester en wethouders. De meerdere functies die zij
dienen te vervullen in hun ambt, spelen ook een grote rol over hoe de raadsleden tegen
diversiteit in de raad en in de gemeente als geheel aankijken.
Het is niet verrassend dat de respondenten die zich het minst bezighouden met de
vertegenwoordiging van verschillende groepen, hun rol als raadsleden vooral in het stellen van
kaders en het controleren van het Burgemeester en Wethouders zagen. Een van de respondenten
stelt het volgende hierover: “Soms moet je voor jezelf nagaan waar jouw kracht als raadslid
ligt en voor mij is dat vooral in controleren van de uitvoering van beleid door het college. Als
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elk raadslid zich enkel bezig zou houden met specifieke belangen of zichzelf enkel zou zien als
spreekbuis voor anderen, dan zouden we als geheel weinig voor elkaar krijgen. Daar zit ook
diversiteitsdenken in, wat mij betreft. Hoe halen we het meeste uit van de huidige samenstelling
door ook oog te houden voor de verschillende talenten en capaciteiten die raadsleden in zich
hebben.” (Resp. 23, man, gemeenteraad Purmerend).
En ander raadslid is van mening dat de meeste inwoners van zijn gemeente zich weinig
bekommeren om een diverse samenstelling van de raad en dat de uiteindelijke samenstelling
diverser was geweest wanneer burgers ook zodanig hadden gestemd tijdens de
gemeenteraadsverkiezingen: “Wat je nu in de raad ziet, dat is het gevolg van hoe de inwoners
hebben gestemd. Ik spreek wekelijks mensen uit verschillende buurten, als zij behoefte zouden
hebben aan een meer diverse raad, dan hadden we dit wel gehoord of tenminste teruggezien in
de verkiezingsuitslagen.” (Resp. 13, man, gemeenteraad Zaandam).
Het is opvallend dat vooral vrouwelijke respondenten en raadsleden met een
migratieachtergrond, waaronder raadsleden die een combinatie van beide kenmerken vertonen,
het gevoel hebben dat hun politieke partij, inwoners van de gemeente, organisaties en/of het
grote publiek van hen verwachten om met hun aanwezigheid aan de diversivisering van de raad
bij te dragen. Een vrouwelijk raadslid met een migratieachtergrond deelt deze verwachtingen
als volgt: “Ik hou me inhoudelijk bezig met het budgettekort in de stad maar als ik nu binnen
een bepaalde gemeenschap of specifieke groep zou vernemen dat er een probleem bij ze speelt,
en dat is dan misschien de Marokkaanse gemeenschap toevallig, dan verwacht ik van mezelf
wel dat ik dat bij collega’s of de fractieleider aankaart. Misschien zal ik het zelf niet oppakken
maar iemand anders wel, maar die verwachting is er wel. Dat wordt meer impliciet dan
expliciet gecommuniceerd, maar toch voel je dat als jij toegang hebt tot een bepaalde groep
omwille van je identiteit of de banden die je met die groep deelt, dat je dat optimaal moet
benutten zodat we binnen de partij en vervolgens in de raad uit verschillende kennisbronnen
kunnen putten.” (Resp. 17, vrouw met migratieachtergrond, gemeenteraad Eindhoven).
Ook deelt een aantal respondenten negatieve ervaringen met de wens vanuit partijen en
andere actoren voor meer diversiteit in de lokale politiek. Voor die raadsleden heeft het belang
van diversiteit in de politiek plaats gemaakt voor electoraal gewin waardoor daadwerkelijke
inclusie van verschillende maatschappelijke groepen onmogelijk is: “In het verleden werden
veelal kandidaten met een diverse achtergrond op de lijst gezet om meer stemmen te trekken.
De partijen wilden hiermee aangeven dat ze een gemengde lijst hadden samengesteld. Men
hield er eigenlijk geen rekening mee dat ze ook verkozen zouden kunnen worden. Eenmaal
verkozen, ontstonden bij veel van die fracties enigszins onenigheid of fricties. Veel van die
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leden hebben dan ook ontgoocheld de raad verlaten. Of dat nu bij ons in de raad het geval is,
kan ik niet beoordelen. Daarvoor heb ik te weinig inzicht en contact met andere bi-culturele
raadsleden.” (Resp. 20, man met migratieachtergrond, gemeenteraad Dordrecht)
Daartegenover staat dat sommige respondenten ook van mening zijn dat een
uitgesproken nadruk op diversiteit vaak in gespannen voet staat met deskundigheid en de
nodige vaardigheden om het raadslidmandaat op een goede manier tot uitvoering te brengen:
“Het lijkt nu alsof we maar mee moeten gaan met het idee dat diversiteit een keiharde
voorwaarde is voor organisaties, voor politici, beleidsmakers en dergelijke om goed werk af
te leveren. Ik vraag me ten zeerste af of we ons niet blindstaren op diversiteit en daardoor de
individuele capaciteiten van mensen uit het oog dreigen te verliezen. Ik denk dat er zeker
valkuilen zitten in het huidige diversiteitsdiscours.” (Resp. 6, man, gemeenteraad Tilburg).
Anderen voelen wel dat hun aanwezigheid in de raad een bijdrage levert aan het
bespreken van thema’s die voorheen minder vaak aan bod kwamen. Voorbeelden daarvan zijn
discriminatie op de woningmarkt (Eindhoven) en de viering en herdenking van Keti Koti
(Zaanstad). De volgende twee citaten bieden inzicht in de toegevoegde waarde die raadsleden
met een migratieachtergrond menen te leveren aan de bespreking van belangrijke thema’s in
hun respectievelijke gemeenten: “We weten dat discriminatie op de woningmarkt een
belangrijk issue is voor veel mensen in de stad. Als zij moeilijkheden ervaren bij het vinden van
een woning, wat eigenlijk een primaire basisvoorziening is, vanwege wie ze zijn, dan moeten
we daar als gemeente actief beleid op voeren. Door daar schriftelijke vragen en moties voor
in te dienen en andere raadsleden uit andere partijen te sensibiliseren voor de thematiek, ziet
het er nu naar uit dat we al belangrijke stappen aan het zetten zijn richting een oplossing voor
dit probleem. Ik sprak me hier als eerste uit en door hier vaak genoeg druk op te voeren, zijn
andere mensen ook mee. Ik voelde, als ik het niet doe, dan doet niemand het. En ik voel die
verantwoordelijkheid ook.” (Resp. 18, man met migratieachtergrond, gemeenteraad
Eindhoven)
“Als raadslid zie ik een belangrijke taak voor me weggelegd om problemen aan te
kaarten die onvoldoende aan het licht komen. De viering van Keti Koti is daar een voorbeeld
van, ik heb zelf geen Surinaamse roots en ik ben ook niet zwart maar ik kan me wel inleven in
de behoefte om jezelf terug te zien in de stad waar je woont en dat een deel van jouw
belevingswereld gemeengoed wordt. Gelukkig waren veel raadsleden ook positief ingestemd
maar dat gebeurde pas toen een paar van ons daar serieuze vragen over begonnen te stellen.
De meerwaarde van mijn aanwezigheid in de raad zit daar ook in, ik sluit me niet af voor
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andere zaken maar ik ben gesensibiliseerd om zaken die minderheidsgroepen aangaan eerder
op te pikken misschien.” (Resp. 12, vrouw met migratieachtergrond, gemeenteraad Zaanstad)
De respondenten bevestigen dat hun aanwezigheid in de raad geen absolute voorwaarde
is maar niettemin in zekere mate relevant is voor meer diversiteit in de raad. Ze hebben
specifieke inzichten die van nut kunnen zijn, zijn er gevoeliger voor en geven er grotere
prioriteit aan.

4.5. RAADSLEDEN ALS CONTROLEURS EN KADERSTELLERS EN DE ROL VAN
DIVERSITEIT

De voorgaande secties behandelden de taak van raadsleden om de inwoners van de gemeente
te vertegenwoordigen. Er zijn verschillende manieren waarop raadsleden invulling geven aan
hun rol als vertegenwoordiger. De meeste raadsleden proberen vooral in gesprek met inwoners
op de hoogte te blijven van de zaken die onder hen leven. Anderen gaan een stap verder en
richtten zich op concrete bevolkingsgroepen naar aanleiding van hun eigen ervaringen en
andere kennisbronnen. Raadsleden stellen daarnaast ook de grote lijnen, of kaders, vast voor
het beleid van hun gemeente, door bijvoorbeeld na te denken over het beleidsprogramma en de
begroting voor de komende jaren, en door het college van burgemeester en wethouders te
controleren op hun uitvoering van zijn bestuurstaken. Zo gaat de raad na of het beleid van het
college binnen de lijnen past die de raad heeft uitgezet en legt het college ook verantwoording
af aan de raad zodat laatstgenoemde ook de bestuurstaken kan beoordelen (ProDemos 2018).
Gemeenteraden stellen vaak eigen raadscommissies in om de besluitvorming in de raad
voor te bereiden en overleg te voeren met het college van burgemeester en wethouders, waarbij
commissies advies en informatie kunnen bieden aan het college. Ook kunnen raden
adviescommissies benoemen zodat de raad geïnformeerd en geadviseerd wordt over bepaalde
aspecten van het gemeentelijk beleid. Op deze manier kan de raad de grote lijnen en kaders
uitzetten voor gemeentelijk uit te voeren beleid. Om zijn controlerende taak goed uit te kunnen
voeren, kan de raad onderzoekscommissies instellen om het collegebeleid te beoordelen. Aan
de hand van de interviews werd ook duidelijk dat raadscommissies ingesteld worden voor
onder

andere

de

inrichting

van

de

openbare

ruimte,

parkeren,

buurtsport

en

schuldhulpverlening. Naast de verkozen raden, houden niet verkozen wijkraden,
wijkcommissies, dorps- of buurtraden zich ook bezig met de inrichting van deze thema’s.
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4.5.1. BLINDE VLEKKEN
Waar veel respondenten het met elkaar eens blijken te zijn, zijn de belemmeringen die zij
ervaren om van diversiteit een prioriteit te maken. Ook menen een aantal raadsleden geen
cognitieve of praktische middelen te hebben om diversiteit toe te zien op de verschillende
beleidsthema’s en -commissies waar verscheidene raadsleden zich over buigen. Sterker nog,
wanneer hen gevraagd wordt naar diversiteit in beleid, menen de meeste geïnterviewde
raadsleden wel iemand in de fractie te hebben die zich daarover buigt of verwijzen naar een
raadscommissie diversiteit en inclusievraagstukken. Met andere woorden, diversiteit wordt
beschouwd als een beleidsthema op zichzelf en niet als een bril die raadsleden op kunnen zetten
ongeacht de beleidsterreinen en raadscommissies waar ze deel van uit maken: “Ik ga over de
inrichting van de openbare ruimte en veiligheid, ik let daarbij ook op buurttevredenheid van
bewoners, ik ga ook na wat voor kwesties er naar voren komen in de wijkraad… Dat heeft
mijns inziens weinig met diversiteit. Ik bedoel, iedereen in de stad houdt zich bezig met de
leefbaarheid en veiligheid van onze stad, ongeacht de bevolkingsgroep.” (Resp. 13, man,
gemeenteraad Zaanstad)
Een ander voorbeeld zit ook in de soms beperkte zienswijzen van diversiteit als een
“integratievraagstuk”. Deze nauwe focus legt ook bloot dat wanneer raadsleden diversiteit niet
in hun mogelijke rol als groepsvertegenwoordiger invullen, zich ook niet toeleggen op
diversiteit in hun afzonderkijk gebied van expertise: “Er zijn geen grote spanningen hier in
Purmerend, iedereen gaat best gemoedelijk met elkaar. Ik heb niet het idee dat we van
diversiteit een probleem moeten maken of dat mensen buitensporig gediscrimineerd worden.
Ik denk dat de meeste mensen hier zich vooral druk bezighouden met huurprijzen, waar gaan
ze wonen, hebben ze genoeg ruimte… je had mijn collega eigenlijk moeten spreken, die gaat
meer over de interactie tussen onze burgers en de integratie van nieuwkomers.” (Resp. 23,
man, gemeenteraad Purmerend)
Het is ook belangrijk om het politieke programma dat raadsleden vanuit de eigen partij
volgen in ogenschouw te nemen. Onder raadsleden van politieke partijen die
integratievraagstukken problematiseren, zoals de lijst Pim Fortuyn in Eindhoven dat doet, blijkt
dat zulke opvattingen ook hun invulling aan diversiteit in gemeentelijk beleid en kaders voor
een groot deel bepaalt: “Het is geen thema voor mij, diversiteit in termen van ruimte voor
zelfontplooiing, zorgen dat laagopgeleiden ook erkenning krijgen voor het vak dat ze
beoefenen, zij worden ook gediscrimineerd… Kijk, ik vind het belangrijk om een omgeving te
creëren waarbij het individu centraal staat… daar heeft iedereen wat aan, we zijn allemaal
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individuen. Als we nu ons allemaal bezig gaan houden met diversiteitstrainingen, weet ik het
allemaal, dan is er geen tijd of ruimte meer voor de zaken die mensen echt treffen.” (Resp. 16,
man, gemeenteraad Eindhoven).
Ondanks de smalle en nauwe visies op diversiteit als beleidsthema zoals bovenstaande
citaten illustreren, is er ook een aantal raadsleden dat in diversiteit geen op zichzelf staand
beleidsthema ziet en ook de spreekwoordelijke bril meent op te zetten ongeacht de thema’s
waarin ze gespecialiseerd zijn Een mannelijk raadslid meent op zoek te gaan naar de
verschillende manieren waarop welzijn en sport samenhangen benaderd zou kunnen worden
vanuit een diversiteitsperspectief: “Sport en welzijn gaan me aan het hart… maar wil ik meer
mensen aan het sporten krijgen hier, een gezonder en gelukkiger levensstijl leiden, dan moet
ik ook denken aan de redenen waarom sommige mensen onbereikbaar blijven. Dat heeft dus te
maken met sociale verschillen in de deelname aan verenigingssport bijvoorbeeld.
Geprivilegieerde

groepen,

en

ja

dat

zijn

vaak

mannen,

mensen

zonder

een

migratieachtergrond, hoger opgeleiden… die zijn in sportverenigingen oververtegenwoordigd.
Wil je dan verschillende groepen met elkaar samenbrengen via sport, dan moeten we nadenken
over hoe je de ene groep krijgt in andere vormen van sportdeelname, denk aan voetballen of
hardlopen in de buitenlucht, en andere groepen krijgt in sportverenigingen en clubs… Die
verschillen ontdek je en los je pas op wanneer je ook met diversiteit naar dezelfde problematiek
krijgt… ” (Resp. 7, man, gemeenteraad Tilburg).
Een gemeenteraadslid uit Amsterdam sluit zich hierbij aan en meent ook oog te hebben
voor verschillende sociaaleconomische en etnisch-culturele achtergronden in de bevordering
van duurzaam energieverbruik in Amsterdamse huishoudens. De spreekwoordelijke bril die dit
raadslid ziet er als volgt uit: “Duurzaamheid en diversiteit zijn in mijn optiek onlosmakelijk
met elkaar verbonden, en veel mensen reageren nog altijd verbaasd wanneer ik dat zeg. Maar
wat mensen vergeten is dat niet iedereen de middelen, financieel, materieel, fysieke… middelen
heeft om hun energieverbruik te verminderen bijvoorbeeld, of beter aan afvalscheiding te doen.
Een klein en inzichtelijk voorbeeld: de gemiddelde Amsterdammer die gebruik maakt van
zonnepanelen, betere isolatiesystemen in huis haalt, en daadwerkelijk groen consumeert is
overwegend wit, hoogopgeleid en heeft een bovengemiddeld inkomen. Uiteindelijk is die groep
te klein om echt grote veranderingen door te voeren. Het mag niet zo zien dat sommige mensen
uitgesloten zijn van deelname aan die groene verandering omdat de huidige oplossingen te
duur of ontoegankelijk zijn.

Dat is voor mij de essentie van diversiteit en inclusie in

gemeentelijk beleid. Oog hebben voor oude blinde vlekken. (Resp. 3, vrouw met
migratieachtergrond, gemeenteraad Amsterdam)
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De opvattingen van de geïnterviewde raadsleden ten aanzien van het belang van diversiteit in
kaders en uit te voeren gemeentelijk beleid zijn als volgt te onderverdelen: allereerst zijn er
raadsleden

die

een

diversiteitsperspectief

op

beleid

in

verband

brengen

met

integratievraagstukken en daarmee een culturele en etnische afbakening hanteren en diversiteit
als een op zichzelf staand thema beschouwen dat zich tot integratievraagstukken en sociale
cohesie beperkt, ten tweede zijn er ook raadsleden die de meerwaarde van een
diversiteitsperspectief op beleid omarmen wanneer het relevant geacht wordt voor andere
raadsleden en andere raadscommissies, de derde categorie betreft raadsleden die een
uitdrukkelijk diversiteitsperspectief hanteren ongeacht het beleidsthema waarin ze
gespecialiseerd zijn, zoals duurzaamheid, sport en welzijn en zelfs schuldhulpverlening.
Tegenover deze driedeling staat een enkeling die een diversiteitsperspectief in
gemeentelijk beleid betekenisloos of beperkend achten. Aan de hand van de driedeling in de
voorgaande sectie, blijkt dat sommige raadsleden wel de wens hebben om een
diversiteitsperspectief te hanteren maar zelf ook niet weten hoe daar invulling aan te geven
door bijvoorbeeld diversiteit tot uitsluitend integratievraagstukken te beperken. Dit is in groot
contrast met respondenten die in een diversiteitsperspectief de blinde vlekken op allerlei
verschillende beleidsthema’s menen te ontdekken. Sommigen vinden dat het raadslidwerk veel
tijd vergt en hen niet in staat stelt om zich te verdiepen in de meerwaarde van diversiteit in het
beleid dat ze uitlijnen en controleren. Het beperkte diversiteitsperspectief van andere
raadsleden is in de meeste gevallen ook te duiden door het bestaan van uiteenlopende en soms
elkaar uitsluitende interpretaties en definities waaraan het concept invulling krijgt.
Het laatste thema dat naar voren kwam in de gesprekken met de geïnterviewde
raadsleden heeft te maken met de Charter Diversiteit. De onderzoekstrategie in dit rapport werd
bepaald aan de hand van de Charter door daaruit een aantal ondertekende gemeenten met
verschillende inwonersklassen te selecteren en deze te koppelen aan vergelijkbare gemeenten
in dezelfde provincie die de Charter niet ondertekend hebben en/of geen uitgesproken
diversiteitsbeleid of -initiatieven hanteren. Dit hoofdstuk concludeert met reacties op en
ervaringen van raadsleden met dergelijke diversiteitsinitiatieven en laat zien dat van bijna geen
enkel raadslid op de hoogte van de Charter was.
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4.5.2. CHARTER DIVERSITEIT EN DIVERSITEITSINITIATIEVEN: ONBEKEND MAAR
NIET ONBEMIND

De Charter Diversiteit heeft als doel organisaties uit de publieke en private sector, waaronder
gemeenten, te ondersteunen bij het insluiten, erkennen en benutten van meerdere dimensies
van diversiteit, waaronder culturele, etnische, religieuze achtergrond, gender, leeftijd en
LHBTI. In wat volgt, wordt een aantal citaten uitgelicht dat illustratief is voor de reacties van
de geïnterviewde raadsleden op het bestaan van de Charter Diversiteit en is nagegaan of de
respondenten andere diversiteitsinitiatieven in ogenschouw houden bij het stellen en
controleren van gemeentelijk beleid. Zoals de kop al prijsgeeft, was het bestaan van de Charter
Diversiteit bij de meeste raadsleden onbekend. Na enige uitleg over de doelstelling van de
Charter, reageerden de meeste respondenten positief: “Het is voor het eerst dat ik ervan hoor
maar dan vraag ik me heel erg af hoe het komt dat ik het niet kende. Ik ben meestal heel goed
op de hoogte van dit soort initiatieven… het mag wat mij betreft beter worden verspreid onder
raadsleden!” (Resp. 26, vrouw, gemeenteraad Voorst)
Wat ook uit de gesprekken naar voren komt is dat veel raadsleden het idee overladen te
worden door diversiteitsinitiatieven, waardoor het onderscheid tussen de Charter en andere
vormen van diversiteitsmanagement niet mogelijk is. Ook hier is de eerder beschreven scepsis
aanwezig over de daadwerkelijke insluiting en dus beoogde nastreefwaardigheid van dergelijke
benaderingen: “Er zijn zoveel initiatieven, ze schieten bijna als paddelstoelen uit de grond. Ik
vind het allemaal goed, zolang inclusie het doel blijft. Diversiteit wordt echt een imago ding
ondertussen maar ik vind het wel een goed idee wanneer verschillende organisaties met elkaar
verbonden worden, zo krijg je een breed netwerk. De Charter ken ik niet maar ik zal het hierna
opzoeken…” (Resp. 10, vrouw, gemeenteraad Leiden)
Veel gemeenten hebben in het verleden aandacht besteed aan LHBTI-acceptatie door
bijvoorbeeld de zogenaamde Roze gemeentegids op te volgen. Tegenwoordig is deze gids
vervangen door de Regenbooggids voor beleidsadviseurs, gemeenteraadsleden en wethouders
die LHBTI-beleid willen ontwikkelen, bestaand diversiteits- of inclusiebeleid willen
uitbreiden, of LHBTI-beleid willen incorporeren in andere beleidsterreinen. De gids licht uit
waarom dergelijk beleid belangrijk is en reikt een stappenplan aan waarmee raadsleden en het
college van burgemeester en wethouders lokaal LHBTI-beleid kan ontwikkelen. Sommige
raadsleden gaven uitdrukkelijk aan op de hoogte van de gids te zijn: “We zijn nu een
regenboogstad en volgens mij hebben we ook een gids waar we gebruik van kunnen maken. Ik
denk dat we dat graag zo uitdragen maar uiteindelijk gaat het mij meer om dat het bij burgers
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zelf de verantwoordelijkheid ligt om homoseksualiteit te omarmen en dat we daar als gemeente
beleid op ontwikkelen.” (Resp. 24, vrouw, gemeenteraad Purmerend)
Anderen menen oog te hebben voor zowel beleid als het stadhuis en de ambtenaren in
het beoordelen van diversiteitsbeleid. Zo gaat het er bij sommigen vooral om het
personeelsbestand en de faciliteiten en voorzieningen van het stadhuis: “Ik weet dat we er echt
op letten hier, dat de gemeente ook die verschillen uitdraagt… Dus moet het personeel hier
ook een reflectie zijn van wat we hier op straat zien. Ik denk dat we daar als gemeente al grote
stappen voorwaarts hebben gemaakt. We hebben hier oog voor bepaalde eetvoorschriften, zo
kun je prima vegetarisch eten en volgens mij zelfs halal.” (Resp. 10, vrouw, gemeenteraad
Leiden). Een ander voorbeeld uit een andere gemeenteraad: “Kijk hoe toegankelijk het hier is!
Ik denk dat dit stadhuis echt een voorbeeld mag zijn voor andere stadhuizen elders. Ik ben niet
helemaal objectief natuurlijk maar het stadhuis is echt een visitekaartje voor iedereen die zich
met diversiteit bezighoudt… Als dat nou de toegevoegde waarde van diversiteit is, dan ben ik
er misschien een klein beetje voor.” (Resp. 16, man, gemeenteraad Eindhoven)
Diversiteitsmanagement wordt overigens doorgaans gelinkt aan de gemeente als
organisatie en niet als beleid dat ook de raad betreft. Het is in de optiek van de geïnterviewde
raadsleden dat activiteiten en taken gericht op de raad onhaalbaar en overbodig zijn: enerzijds
menen de meeste raadsleden daar weinig tijd voor te hebben en anderzijds heerst de indruk te
dat verschillen en overeenkomsten tussen raadsleden geen impact hebben op de doorgaans
positief waargenomen onderlinge verstandhoudingen tussen hen.
De volgende sectie zal de tot dus ver gepresenteerde bevindingen bespreken en
samenvatten. Het doel is om de grote lijnen in deze bevindingen samen te brengen,
overeenkomsten, verschillen, onderliggende paradoxen en dilemma’s, alvorens deze inzichten
gekoppeld worden aan een reeks aanbevelingen voor de Nederlandse Vereniging voor
Raadsleden.
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5. DISCUSSIE EN CONCLUSIE
In 2019 is het in Nederland 100 jaar geleden dat vrouwen het recht kregen om te stemmen. In
1917 kregen vrouwen het passieve kiesrecht, ze mochten zichzelf verkiesbaar stellen, en twee
jaar later zorgde deze uitbreiding van de stemgerechtigden voor een toename van 117 procent
in het aantal kiezers (Atria 2018). Uit bestaand onderzoek blijkt dat vrouwen en andere
historisch gemarginaliseerde groepen nog altijd ondervertegenwoordigd in de Nederlandse
politiek, zowel op landelijk als op lokaal niveau. Dit rapport behandelt daarom een thema dat
niet enkel voor de landelijke politiek belangrijk is: de maatschappelijke en politieke wens om
meer divers en inclusief te zijn en het belang van politieke instellingen om een afspiegeling te
zijn van de samenleving.
De vraag naar meer diversiteit is tegenwoordig aanwezig in verschillende domeinen, in
het bedrijfsleven, kunst en cultuur, media en ook in de politiek. Toch is het niet altijd even
duidelijk hoe bijvoorbeeld werkgevers en -nemers of politici zelf tegen die nastreefwaardigheid
aankijken, en of die vraag naar en het belang meer diversiteit (en inclusie) ook door hen breed
gedragen wordt. Er zijn namelijk verschillende perspectieven en argumenten voor meer
diversiteit in maatschappelijke en politieke domeinen en die argumenten wordt de meerwaarde
diversiteit van diversiteit sterk gekoppeld aan onder andere legitimiteit, representativiteit,
innovatie en creativiteit. In het tweede hoofdstuk is een overzicht geboden van de dominante
perspectieven en argumenten voor diversiteit in de politiek en in organisaties.
Dit rapport had daarom als doel om in het kader van deze verschillende perspectieven
een verkennend onderzoek te doen naar de perspectieven op en ervaringen met diversiteit onder
raadsleden. En vooral: wat betekent (meer) diversiteit in de raad? Welke meerwaarde kennen
ze daaraan toe en hoe? Welke rol speelt diversiteit binnen hun taken als vertegenwoordigers,
kaderstellers en controleurs? Om antwoord te geven op deze verkennende vragen, stond de
volgende centrale vraag centraal in dit rapport: Hoe kijken raadsleden tegen diversiteit aan
binnen hun functie, hoe vullen ze diversiteit in, en welke vormen van diversiteit komen er
volgens hen tot uiting in de raad?
In hoofdstuk vier is op grond 27 interviews met raadsleden uit negen verschillende
gemeenten een tentatief antwoord geformuleerd op deze vragen. Zo blijkt dat de meeste
raadsleden op de hoogte zijn van de verschillende dimensies die onder diversiteit gerekend
kunnen worden. Daar waar diversiteit doorgaans tot etnische en culturele dimensies werd
beperkt, zoals het geval was in het oude doelgroepenbeleid dat organisaties hanteerden om

47

meer “allochtonen” in het personeelsbestand te krijgen, geven veel van de geïnterviewde
raadsleden blijk van een genuanceerde en vooral verruimde definitie en interpretatie van
diversiteit: het gaat ze ook om de maatschappelijke en politieke insluiting van verschillende
dimensies en identiteitskenmerken voorbij gender en etniciteit, ook seksuele geaardheid,
lichamelijke beperkingen, leeftijd en inkomen- en opleidingsniveau werden genoemd en
gelinkt aan diversiteit.
De begrippen insluiting of inclusie spelen ook een belangrijke rol in de manier waarop
een aantal raadsleden zich positioneren ten aanzien van diversiteit. Voor een aantal
respondenten is diversiteit een hol en betekenisloos begrip geworden. Dit had te maken met het
waargenomen gebrek aan daadwerkelijke inclusie van verschillende dimensies van diversiteit
en de waargenomen lege symboliek bij het afkruisen van verschillende hokjes, oftewel
dimensies van diversiteit, met als doel het imago van een organisatie of overheidsinstantie op
te krikken. Laatstgenoemde zou onvoldoende zijn om structurele ongelijkheden te bestrijden.
De raadsleden die zich hierover uitspraken gaven diversiteit in de raad belangrijk te vinden,
juist omdat ze van mening waren “anders” dan zijn dan het “standaard raadslid”, beschouwd
als mannelijk, overwegend wit en hoogopgeleid. Voor deze raadsleden blijft het “standaard
raadslid”, ofwel de norm, de dominante groep en is de aanwezigheid van meer vrouwen en
mensen met andere dimensies van diversiteit te beperkt om de positie van historisch
gemarginaliseerde groepen te bevorderen.
Daartegenover staat dat sommige witte raadsleden in diversiteit geen specifieke
meerwaarde zagen en het geen belangrijk thema vonden. De kritische houding ten aanzien van
de nastreefwaardigheid van diversiteit wordt ofwel geproblematiseerd omdat organisaties
daarmee hun imago en reputatie zouden willen bevorderen en te weinig aan inclusie zouden
doen, of omdat het voor een aantal raadsleden te veel over kansenbeleid zou gaan en te weinig
over de capaciteiten van elk afzonderlijk individu, ongeacht zijn of haar identiteitskenmerken.
De meeste raadsleden, ongeacht hun identiteit, stellen bezorgd te zijn over de achterstelling en
discriminatie van maatschappelijke groepen in de politiek. Desalniettemin is er onenigheid
over meer diversiteit in de politiek als een middel om deze problemen aan te pakken. Het ene
raadslid vindt dat diversiteit te veel over symbolieke praktijken zou gaan en onvoldoende over
de aanpak van ongelijke machtsstructuren, daar waar voor het andere raadslid diversiteit op
gespannen voet lijkt te staan met kwaliteit. Deze opvattingen zouden de daadwerkelijke
meerwaarde van diversiteit kunnen minimaliseren.
Opvallend is dat het belang van een betere afspiegeling van de samenleving in de
samenstelling van de raad door elk raadslid wordt omarmd maar wanneer deze vraag aan het
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begrip diversiteit gekoppeld wordt, in sommige gevallen ongemak en weerstand ontstaat. Dit
gegeven komt reeds naar voren wanneer definities en interpretaties van diversiteit worden
verkend maar worden duidelijker wanneer de individuele voorkeuren en verwachtingen over
diversiteit in de raad samen worden gebracht met hun visies op hun rol als (groeps)
vertegenwoordiger worden onderliggende perspectieven op diversiteit zichtbaarder: sommigen
zijn van mening dat er geen onderscheid nodig is in de vertegenwoordiging van verschillende
bevolkingsgroepen omdat de belangrijkste belangen die inwoners aangaan geen betrekking
hebben op hun identiteit.
Anderen vinden dat ze als raadsleden met een ‘andere identiteit’ wel de verwachting
hebben voor specifieke belangen op te moeten komen omdat hun identiteit hen informeert over
de
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en
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van

diversiteit

in

hun

taak

als

groepsvertegenwoordiger: “Als ik het niet doe, wie dan wel?” Daartegenover zijn raadsleden
die vinden dat hun individuele identiteitskenmerken en voorkeuren onbelangrijk zijn en geen
onderscheid willen maken tussen specifieke achterbannen: “Het gaat niet om wie ik ben, maar
om wat ik doe”.
Wat leren deze uiteenlopende perspectieven op diversiteit in de taak van raadsleden als
volksvertegenwoordigers? De nastreefwaardigheid van diversiteit in de raad wordt niet altijd
vanuit een representativiteits- en legitimiteitsperspectief benaderd en wordt vooral gedragen
door respondenten die zich “in willen zetten” voor zowel een descriptieve en substantiële
vertegenwoordiging van maatschappelijke groepen, deels omdat zij gelijkenissen delen met die
groep en deels uit angst dat het nut van hun aanwezigheid, meerwaarde in herkenning en
expertise over bepaalde groepen en specifieke identiteiten, anders verloren zou gaan. Vooral
voor raadsleden die ‘anders’ zijn houdt dit een evenwichtsoefening in: ze willen zich hard
blijven maken voor de meerwaarde en nastreefwaardigheid van diversiteit in de raad maar
willen ook niet vastgepind worden op de identiteit die hen ‘anders’ maakt. De
evenwichtsoefening

komt

tot

stand

door

enerzijds

hun

wens

om

zich

als

groepsvertegenwoordigers op te werpen en anderzijds door angst niet als volwaardige
volksvertegenwoordigers te worden beschouwd.
Tot slot, brengt een focus op de taken van raadsleden als kaderstellers van en
controleurs op gemeentelijk beleid relevante inzichten voor de rol die diversiteit speelt in de
raad. Wat vooral inzichtelijk wordt is dat er spraakverwarring is over de functie van diversiteit
in beleid: sommigen zien diversiteit in relatie tot beleid als een beleidsterrein op zich, anderen
achten zichzelf onvoldoende deskundig of geschikt om de spreekwoordelijke “diversiteitsbril”
op te zetten ongeacht het beleidsterrein waarin ze gespecialiseerd zijn en de laatste groep ziet
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in diversiteitsdenken een middel om blinde vlekken en problemen op te sporen in thema’s zoals
zorg en welzijn, duurzaamheid en schuldhulpverlening. Toch zijn veel raadsleden niet bekend
met de concrete lijnen die hun respectievelijke gemeenten ten uitvoering brengen in het kader
van diversiteitsmanagement en -initiatieven zoals de Charter Diversiteit. Zo namen veel
raadsleden kennisgeving aan zulke initiatieven maar beperkte hun kennis zich in veel gevallen
tot diversifiëring van het personeelsbestand in de gemeente, op de hoogte te zijn van
regenboogpaden, en “geen klachten te hebben gehoord” over de toegankelijkheid van
bijvoorbeeld het stadhuis voor mensen met een lichamelijke beperking.
Nu deze bevindingen samengevat en -gebracht zijn in deze sectie, kan worden
geconcludeerd dat uit dit verkennend onderzoek duidelijk is geworden dat ongeacht de grootte
en randstedelijkheid van elk van de onderzochte gemeenteraden, de context van de raad
belangrijk is voor de invulling die aan diversiteit wordt gegeven maar vooral ook door
verschillende perspectieven wordt ingegeven. Dit rapport maakt inzichtelijk dat aan diversiteit
in de raad inherente dilemma’s hangen en dat er op verschillende manieren met het vraagstuk
wordt omgegaan. Ondanks de complexiteit van deze soms uiteenlopende perspectieven, is de
algehele conclusie dat de meerwaarde van diversiteit geen vanzelfsprekendheid is in de
uitvoering van het raadslidmandaat en dat die meerwaarde vooral wordt ingegeven door
individuele kenmerken, voorkeuren en verwachtingen.
“Diversiteit om diversiteit” wordt door alle respondenten verworpen, het zou vooral
moeten gaan over inclusie, maar de “ambassadeurs” van diversiteit en inclusie zijn vaker dan
niet juist raadsleden die het gevoel hebben ‘anders’ te zijn. In het volgende hoofdstuk wordt
een aantal punten uit de dynamiek van diversiteit in de raad uitgelicht en worden op grond van
diens maatschappelijke en politieke relevantie ten aanzien van dit vraagstuk een aantal
aanbevelingen aangedragen.
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6. AANBEVELINGEN: MAAK VAN DIVERSITEIT EN INCLUSIE
EEN TAAK VOOR ALLEN
In dit laatste hoofdstuk worden de belangrijkste inzichten en opbrengsten van het onderzoek
gekoppeld aan een aantal aanbevelingen. Op basis van de gepresenteerde perspectieven en
ervaringen van respondenten zijn de volgende drie aanbevelingen geformuleerd:

6.1. AANBEVELING 1: VERKENNENDE INZICHTEN BEHOEVEN TOEKOMSTIG
ONDERZOEK

De teneur is dat raadsleden het in theorie eens zijn met het ideaal dat de raad een afspiegeling
van de samenleving zou moeten zijn. Wanneer op deze stelling wordt doorgevraagd, blijken er
allerlei onderliggende visies aanwezig te zijn die stroken met dit ideaal. De belangrijkste reden
die wordt aangegeven om diversiteit in de raad te stimuleren is de maatschappelijke en politieke
functie die het heeft ter bevordering van de insluiting van structureel achtergestelde groepen
waaronder vrouwen, mensen met een migratieachtergrond en LHBT-groepen. Toch wordt het
beeld dat leden uit deze groepen uitermate geschikt zijn om die maatschappelijke groepen te
vertegenwoordigen niet breed gedragen. Het is vooral voor raadsleden die respondenten vaak
als het “standaard raadslid” beschouwen niet eenduidig dat vrouwelijke raadsleden beter in
staat zouden kunnen zijn om vrouwen te vertegenwoordigen bijvoorbeeld.
Ook geldt dat raadsleden die afwijken van het beeld van het “standaard raadslid”,
omschreven als man, wit en ouder, de wens uitspreken om zich hard te maken voor
achtergestelde groepen maar in die rol de angst uitspreken als marginaal en beperkt te worden
beschouwd. Deze inzichten bieden inzicht in de dilemma’s die sommige raadsleden in hun rol
van volks- of groepsvertegenwoordiger ervaren en vormen de basis voor toekomstig
kwantitatief onderzoek naar de visies van raadsleden op hun functie als vertegenwoordiger.
Zulke visies zouden ook op andere niveaus kunnen worden getoetst, bijvoorbeeld onder de in
2018 verkozen Tweede Kamerleden.
Dit verkennende onderzoek kan als input worden gebruikt kunnen worden in een
grootschalig vervolgonderzoek. Met uitzondering van de gemeenteraden Culemborg en
Voorst, zijn de interviews vooral onder raadsleden uit middelgrote en grote gemeenteraden
afgenomen. Kleinere gemeenten, binnen en buiten de provincies die in dit onderzoek zijn
opgenomen, zouden in de toekomst door middel van een enquête gerichter bevraagd kunnen
worden over de rol van diversiteit binnen de desbetreffende raden.
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Stellingen die hiervoor geformuleerd zouden kunnen worden zijn als volgt: “De raad moet een
afspiegeling zijn van gemeente X”; “Leden uit groep X zijn beter in staat om groep X te
vertegenwoordigen”; “Het maakt voor de inwoners van gemeente X niet uit wie er in de raad
zit, het gaat om de activiteiten die raadsleden uitvoeren”; “Meer diversiteit in de raad is een
mooi streven maar in de praktijk dient het geen doel”. Dergelijke stellingen zijn gebaseerd op
de hierboven beschreven inzichten maar zouden door een grootschalige enquête getoetst
worden. Door voldoende te spreiden op gemeentegrootte en provincies, zou de
representativiteit van toekomstige bevindingen gewaarborgd kunnen worden en mogelijk ook
generaliseerd worden naar alle gemeenten en gemeenteraden. Aanvullend wordt aanbevolen
dat deze stellingen ook onderzocht worden onder verschillende bevolkingsgroepen en om zo
ook het perspectief van de kiezers te vergelijken met het perspectief van raadsleden en inzicht
te krijgen in de overeenkomsten en verschillen tussen beide invalshoeken.
Conclusie en aanbeveling in het kort:
Uit de gesprekken met de verschillende raadsleden komt naar voren dat het belang van diversiteit in de raad
en het principe dat de raad een betere afspiegeling van de samenleving moet zijn vooral in theorie wordt
omarmd. Wanneer wordt doorgevraagd op de praktische uitvoering van dit principe, geven sommige
raadsleden aan dat doorgaans ondervertegenwoordigde groepen, zoals vrouwen en mensen met een
migratieachtergrond, evenzeer en evengoed vertegenwoordigd zouden kunnen worden door niet-descriptieve
raadsleden. Grootschaliger onderzoek is nodig om na te gaan in hoeverre deze opvattingen gedragen worden
door een representatieve steekproef van raadsleden. De inzichten uit dit rapport kunnen als input worden
gebruikt voor dergelijk toekomstig onderzoek.

6.2. AANBEVELING 2: DIVERSITEITSNETWERK VOOR ALLE RADEN
Een van de belangrijkste bevindingen in dit onderzoek is dat sommige raadsleden diversiteit
onvoldoende associëren met kwaliteit. Een aantal van hen toonde zich sceptisch over de
meerwaarde van meer diversiteit onder raadsleden voor het functioneren van de raad. De
tegenstelling tussen diversiteit en kwaliteit is overigens niet nieuw. Organisaties behandelen
om die reden diversiteit als een “business case” om zo ook de meerwaarde van diversiteit te
koppelen aan innovatie en creativiteit. Desalniettemin deelden enkele raadsleden een kritische
houding tegenover huidige diversiteitsdiscoursen die enkel symbolisch zijn en niet als doel
hebben om inclusie van verschillende dimensies van diversiteit te bevorderen. Bovendien
spraken sommigen zich negatief uit over de volgens hen onevenredige nadruk die aan
identiteitskenmerken wordt gelegd ten opzichte van individuele vaardigheden en bijdragen.
Hierdoor blijven diversiteit en kwaliteit op gespannen voet voor sommige respondenten.
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Een andere constatering heeft te maken met het verschil tussen enerzijds raadsleden die
diversiteit als een dagelijkse realiteit beschouwen en anderzijds raadsleden die zichzelf rekenen
tot die dagelijkse realiteit. Dit kan belemmerend zijn voor raadsleden die het gevoel hebben er
alleen voor te staan bij het insluiten en omarmen van overeenkomsten en verschillen tussen
inwoners omdat ze het beeld hebben ambassadeurs of dragers voor diversiteitsdenken en handelen te moeten zijn omdat anderen, vaak geen raadsleden die tot een van de genoemde
achtergestelde groepen behoren, zich minder lijken in te zetten voor diversiteit.
Wat ook opvalt is dat raadsleden die zelf weinig van doen hebben met het thema
diversiteit, vaak ook een beperkte definitie hanteren van diversiteit, waarbij het vaak gaat om
“koppen tellen”. Onder deze raadsleden wordt de diversiteit binnen diversiteit onvoldoende in
acht genomen of vaak in verband gebracht met gender, “meer vrouwen in de raad”, of etnische
en culturele diversiteit, “meer raadsleden met een migratieachtergrond”. Hierdoor blijft het
beeld bestaan dat diversiteit een verantwoordelijkheid is dat eerder ligt bij individuen die een
van deze twee identiteitskenmerken vertonen, of de combinatie van beide.
Dat de meerwaarde van diversiteit in de raad niet enkel beperkt is tot
rechtvaardigheidsargumenten maar ook uit concrete voorbeelden blijkt, wordt beschreven aan
de hand van ervaringen van raadsleden die menen baat te hebben bij het opzetten van een
diversiteitsbril om naar beleidsproblemen te kijken, en daarmee een positieve bijdrage leveren
aan de manier waarop naar beleidsthema’s gekeken wordt. Dit veronderstelt dat het opzetten
van een gekleurde bril en kennis van een diversiteitsbenadering op beleid mogelijk tot een
gedragswijziging leidt in het uitzetten van kaders voor beleid en het controleren op de
uitvoering van dat beleid.
Er zijn uiteenlopende visies en perspectieven op het belang en de nastreefwaardigheid van
diversiteit voor de taken die raadsleden uitvoeren. Sommigen zijn van mening dat het een
vereiste is om de insluiting van structureel achtergestelde groepen te bevorderen. Anderen
tornen aan de meerwaarde van diversiteit en vinden dat diversiteit tegengesteld is aan kwaliteit.
Het onderliggende beeld is dat wanneer de focus ligt op de identiteit van een raadslid, voorbij
wordt gegaan aan de individuele capaciteiten en zijn of haar feitelijke bijdrage. Een andere
groep raadsleden hanteert een functionele benadering op diversiteit dat vereenkomt met de
perspectieven van organisaties op diversiteit als “business case”.
Om al deze verschillende visies samen te brengen, wordt aanbevolen om van diversiteit
in de raad een centraal thema te maken. Dit kan door een netwerk op te richten waarin
ervaringen en visies met elkaar gedeeld kunnen worden. Zo hebben de meeste politieke partijen
een vrouwen- of/en een jongerennetwerk. Dit maakt het mogelijk om in die groepen raadsleden
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te werven en daarmee de partijen te diversifiëren. Aanbevolen wordt dat de Nederlandse
Vereniging voor Raadsleden een platform creëert waarbij raadsleden, commissieleden en
andere betrokken partijen uit verschillende gemeenten kennis over diversiteit kunnen opdoen
om de dialoog hieromtrent open te brengen en ervaringen, best practices, en behoeften met
elkaar uit te wisselen. Het platform zou bijvoorbeeld deskundigen uit andere sectoren uit
kunnen nodigen om inzicht te bieden in de verschillende opportuniteiten, alsook de
uitdagingen, op het gebied van diversiteit.
Conclusie en aanbeveling in het kort:
Sommige respondenten delen een kritische dan wel sceptische houding ten opzichte van het belang en de
nastreefwaardigheid van diversiteit in de raad. Voor sommigen zou het te weinig gaan over insluiting van
maatschappelijk achtergestelde groepen en voor anderen zou een te grote focus op diversiteit in de weg
kunnen staan van kwaliteit. Een mogelijke reden hiervoor is onvoldoende inzicht in de waarde en nut van
diversiteit in de raad, zowel in de samenstelling van de raad als in de manier waarop men door een
diversiteitsbril naar gemeentelijk beleid kan kijken. Zulke opvattingen kunnen worden bijgesteld wanneer
alle raden deel uit maken van een diversiteitsnetwerk waarin ‘best practices’ en ervaringen met de
toegevoegde waarde van diversiteit in de raad uitgewisseld worden.

6.3. AANBEVELING 3: ONDERSTEUNING BIJ TAKEN EN FUNCTIES VAN RAADSLEDEN
De laatste aanbeveling hangt nauw samen met de hierboven samengevatte inzichten en
geformuleerde aanbeveling. Eerder werd al beschreven hoe sommige raadsleden, vooral
vrouwen en mensen met een migratieachtergrond, of beide, de raad soms als een overwegend
wit en mannelijk domein beschouwen waarin ze zichzelf als “ambassadeurs” van diversiteit
dienen op te werpen en het belang en de nastreefwaardigheid van diversiteit als het ware
proberen moeten verkopen aan de partij en andere raadsleden. Wanneer sommige raadsleden,
de usual suspects, de plicht voelen om diversiteit op allerlei verschillende manieren tot uiting
te brengen, zij het door een specifieke focus op een achtergestelde bevolkingsgroep te leggen
in hun rol als groepsvertegenwoordiger of door de spreekwoordelijke diversiteitsbril op te
zetten wanneer ze zich over verschillende beleidsthema’s buigen, dan blijft de meerwaarde en
potentie van diversiteit in de raad incidenteel en marginaal.
Dit betekent niet dat elk raadslid zich dient op te werpen als groepsvertegenwoordiger
naar gelang descriptieve kenmerken die ze delen met een bepaalde bevolkingsgroep in de stad.
In relatie tot de taak van raadsleden als vertegenwoordigers werd de nastreefwaardigheid van
diversiteit onvoldoende gelinkt aan het representativiteits- en legitimiteitsperspectief
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gekoppeld, waarin respectievelijk acceptatie van meerdere bevolkingsgroepen voor de
besluitvorming en meer herkenning in de raad een centrale rol spelen. Zulke argumenten
worden mogelijk nog altijd bepaald door politieke partijen en de persoonlijke en individuele
voorkeuren van raadsleden ingegeven. Van een breed gedragen en integrale benadering is
weinig sprake, voor zover de verkennende inzichten uit dit rapport toelaten. Dit zou
gestimuleerd kunnen worden door bijvoorbeeld griffiers een ondersteunende rol toe te dichten
bij

de

responsabilisering

van

raadsleden

als

vertegenwoordigers

van

diverse

bevolkingsgroepen en dus diverse belangen:
Griffiers bieden onder andere een inhoudelijke en procedurele ondersteuning aan de
raad, zo staan ze raadsleden bij de ontwikkeling van hun raadslidmaatschap en bieden ze advies
en ondersteunen ze de raad bij de organisatie van inspraakavonden en afhandeling van vragen
van inwoners. In deze hoedanigheid zijn zij een aanspreekpunt voor raadsleden en kunnen ze
vanuit die rol toezien op de verschillende manieren waarop diversiteit in de raad al dan niet tot
uiting komt. Dit kan door de gemeenteraad, de raadsleden, de raadscommissies en de
raadsfracties op diversiteitsdenken te sensibiliseren. Net zoals nu veel management teams in
doorsnee bedrijfsorganisaties het personeel attent maken op knelpunten en kansen als gevolg
van diversiteit, zouden griffiers de raad op diversiteitsdenken kunnen attenderen bij de
uitvoering van inhoudelijke en procedurele ondersteuningstaken. Zo zijn sommige raadsleden
van mening zijn dat er voor alle burgers zijn op gespannen voet staat met een speciale aandacht
voor groepsspecifieke belangen. Griffiers zouden bijvoorbeeld ondersteuning en advies kunnen
bieden bij de meerdere doelen die diversiteit in de raad kan dienen en bijvoorbeeld wijzen op
het type dilemma’s en vragen dat raadsleden als volksvertegenwoordigers voor kunnen komen
te staan. Zo wordt diversiteit en inclusie een taak voor alle betrokkenen in de raad.
Conclusie en aanbeveling in het kort:
De inzichten uit dit rapport wijzen op een zeer selecte groep die zich als fervente verdedigers van diversiteit
opwerpt. Een diversiteitsnetwerk kan helpen bij het delen en uitwisselen van ervaringen en opvattingen tussen
raadsleden uit verschillende raden maar ook de gemeentelijke top kan de raad ondersteunen en adviseren
over de meerdere doelen die diversiteit in de raad kan dienen, bijvoorbeeld bij de inhoudelijke en procedurele
taken gericht op de rol van raadsleden als volksvertegenwoordigers. Griffiers zouden een toegankelijk en
ervaren aanspreekpunt hiervoor kunnen zijn. Zo wordt diversiteit en inclusie een taak waar allen aan
bijdragen.
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BIJLAGE I: SELECTIECRITERIA EN DATAVERZAMELING
SELECTIE ONDERZOCHTE GEMEENTERADEN :
Inwonersklasse
Klein

Charter

Aantal inwoners

Geen Charter

Aantal inwoners

Culemborg

27.568

Voorst

24.274

21 zetels

Aantal raadsleden
Middelklein

Zaandam*

Leiden

Tilburg

Dordrecht

215.579

Amsterdam

859.732

118.307
39 zetels

Eindhoven

45 zetels

Aantal raadsleden
De G4**

123.924

79.984
33 zetels

39 zetels

Aantal raadsleden
Groot

Purmerend

35 zetels

Aantal raadsleden
Middelgroot

76.804

19 zetels

224.209
45 zetels

N.V.T.

N.V.T.

* Zaanstad **45 zetels

PLAN VAN AANPAK: WERVING EN DATAVERZAMELING
De fasen en activiteiten hebben de volgende tijdslijn gevolgd:12
Juni 2018: Vanaf eind juni tot medio september heeft de auteur literatuuronderzoek gedaan en
een onderzoeksvoorstel opgesteld dat per ingang van september tot uitvoering zou worden
gebracht. In dit voorstel werd de probleemstelling geformuleerd en werden concrete stappen
beschreven voor de uitvoering van het project en de verzameling en verwerking van de
verzamelde data.
Voorbereiding september 2018: In deze periode heeft de auteur overlegd met het
aanspreekpunt bij de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en voorbereidingen getroffen

Om een zo hoog mogelijk respons te verkrijgen, zijn de griffiers van alle bovengenoemde gemeenten benaderd.
Culemborg en Zaanstad zijn de enige gemeenten die de Charter hebben ondertekend met een inwonersklasse onder
de 99.999. Tilburg is overigens de enige ondertekenaar van de Charter met een 200.000+ inwonersklasse die geen
deel uitmaakt van de G4. De inwonersaantallen per gemeente zijn afkomstig uit recente cijfers van op de website
van de desbetreffende gemeente. Elk tweetal gemeenten bevindt zich in de dezelfde provincie: Gelderland, NoordHolland, Zuid-Holland, Noord-Brabant.
12
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voor het veldwerk (i.e., werving van respondenten en afspraken voor interviews en observaties
met behulp van griffiers). Griffiers zijn voorzien van een uitnodiging tot deelname aan het
onderzoek die onder de raadsleden verspreid is. In de uitnodiging voor deelname aan het
onderzoek zijn geen criteria vermeld. Op basis van respons en beschikbaarheid van
respondenten, heeft de auteur rekening gehouden met verschillen in senioriteit, gender,
etniciteit, leeftijd in de uiteindelijke onderzoekspopulatie.
Veldwerk oktober – november 2018: De auteur heeft gedurende deze periode data verzameld
door middel van (soms telefonische) interviews, (participerende) observaties en
documentenanalyse. Beoogd werd om voor grotere gemeenteraden minstens vier raadsleden te
kunnen interviewen en kleine gemeenteraden minstens twee interviews te houden. De
observaties hebben plaatsgevonden in samenspel met de ingeplande interviews.
Uitwerking rapportage november 2018 – december 2019: Op grond van de dataverzameling
en analyse van interviews, observaties, en documenten is dit eindproduct geschreven. Beoogd
werd om deze rapportage uiterlijk medio januari volbracht te hebben.
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BIJLAGE II: DEELNEMERS AAN INTERVIEWS
CHARTER DIVERSITEIT ONDERTEKEND
GEMEENTERAAD AMSTERDAM
Referentienummer
Respondent 1
Respondent 2
Respondent 3
Respondent 4
Respondent 5

Individuele kenmerken
M+MA
M+MA
V+MA
V
M

Aantal raadsperioden (inclusief de lopende)
1
1
1
3
2

MA=Migratieachtergrond; M=Man; V=Vrouw; L=Laagopgeleid; A=Anders (e.g., lichamelijke beperking,
LHBTI, indien bekend).

GEMEENTERAAD TILBURG
Referentienummer
Respondent 6
Respondent 7
Respondent 8
Respondent 9

Individuele kenmerken
M
M+A
V
V

Aantal raadsperioden (inclusief de lopende)
2
1
1
2

MA=Migratieachtergrond; M=Man; V=Vrouw; L=Laagopgeleid; A=Anders (e.g., lichamelijke beperking,
LHBTI, indien bekend).

GEMEENTERAAD LEIDEN
Referentienummer
Respondent 8
Respondent 9
Respondent 10

Individuele kenmerken
M
M+MA
V

Aantal raadsperioden (inclusief de lopende)
1
2
2

MA=Migratieachtergrond; M=Man; V=Vrouw; L=Laagopgeleid; A=Anders (e.g., lichamelijke beperking,
LHBTI, indien bekend).

GEMEENTERAAD ZAANSTAD
Referentienummer
Respondent 11
Respondent 12
Respondent 13

Individuele kenmerken
V+A
V+MA
M+L

Aantal raadsperioden (inclusief de lopende)
2
1
4

MA=Migratieachtergrond; M=Man; V=Vrouw; L=Laagopgeleid; A=Anders (e.g., lichamelijke beperking,
LHBTI, indien bekend).

GEMEENTERAAD CULEMBORG
Referentienummer
Respondent 14
Respondent 15

Individuele kenmerken
M+MA
M

Aantal raadsperioden (inclusief de lopende)
1
1

MA=Migratieachtergrond; M=Man; V=Vrouw; L=Laagopgeleid; A=Anders (e.g., lichamelijke beperking,
LHBTI, indien bekend).
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CHARTER DIVERSITEIT NIET ONDERTEKEND
GEMEENTERAAD EINDHOVEN
Referentienummer
Respondent 16
Respondent 17
Respondent 18
Respondent 19

Individuele kenmerken
M
V+MA
M+MA
V

Aantal raadsperioden (inclusief de lopende)
1
1
1
2

MA=Migratieachtergrond; M=Man; V=Vrouw; L=Laagopgeleid; A=Anders (e.g., lichamelijke beperking,
LHBTI, indien bekend).

GEMEENTERAAD DORDRECHT
Referentienummer
Respondent 20
Respondent 21
Respondent 22

Individuele kenmerken
M+MA
V
M

Aantal raadsperioden (inclusief de lopende)
1
1
2

MA=Migratieachtergrond; M=Man; V=Vrouw; L=Laagopgeleid; A=Anders (e.g., lichamelijke beperking,
LHBTI, indien bekend).

GEMEENTERAAD PURMEREND
Referentienummer
Respondent 23
Respondent 24
Respondent 25

Individuele kenmerken
M+A
V
M

Aantal raadsperioden (inclusief de lopende)
3
2
1

MA=Migratieachtergrond; M=Man; V=Vrouw; L=Laagopgeleid; A=Anders (e.g., lichamelijke beperking,
LHBTI, indien bekend).

GEMEENTERAAD VOORST
Referentienummer
Respondent 26
Respondent 27

Individuele kenmerken
V
M

Aantal raadsperioden (inclusief de lopende)
1
1

MA=Migratieachtergrond; M=Man; V=Vrouw; L=Laagopgeleid; A=Anders (e.g., lichamelijke beperking,
LHBTI, indien bekend).
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