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Betreft:  Onderzoeksrapport vrijwillige vastlegging van culturele diversiteit  
 
  
Geachte heer Roscam Abbing, beste Mark, 

Wij bedanken u nogmaals voor het vertrouwen dat u in ons heeft gesteld. In dit onderzoeksrapport hebben wij 
de praktische en juridische mogelijkheden uitgewerkt ten aanzien van ‘Vrijwillige vastlegging van culturele 
diversiteit’. De uitkomsten van dit onderzoeksrapport worden, tezamen met andere onderzoeken, gebruikt als 
basis voor het ontwikkelen van een barometer. Het doel van deze barometer is om werkgevers een tool te geven 
waarmee zij de biculturele/multiculturele diversiteit van hun eigen personeelsbestand inzichtelijk kunnen 
maken. 

In dit rapport delen wij de kennis en praktische ervaring van twee internationale organisaties in Nederland, 
zoals voorgaand aan het onderzoek is afgesproken. Wij zijn overeengekomen dat de resultaten geanonimiseerd 
zijn verwerkt in deze rapportage. De juridische uitwerking richt zich op de huidige en in de toekomst geldende 
wet- en regelgeving. De resultaten zullen in dit kader geïnterpreteerd moeten worden. 

Wegens onze juridische richtlijnen vermelden wij hierbij nogmaals de bij u reeds bekende afspraken. Dit 
rapport is geadresseerd aan de Directie Samenleving en Integratie (S&I) van het Ministerie van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid en is uitsluitend opgesteld ten behoeve van de Directie Samenleving en Integratie (S&I). U 
heeft aangegeven dat dit rapport gedeeld zal worden met derden en op een later moment openbaar wordt 
gemaakt. Wij zijn overeengekomen dat u met ons tijdig afstemt wanneer en op welke wijze de resultaten van dit 
onderzoek gebruikt en gedeeld worden. Zoals bij u reeds bekend bij aanvang van de opdracht, kan dit rapport 
alleen worden gebruikt ten behoeve van de eerder omschreven doeleinden. Er kan niet door derden worden 
gesteund op dit rapport. Derhalve aanvaarden wij geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid jegens 
derden. 

Graag nemen wij de tijd dit rapport mondeling toe te lichten. Tevens denken wij graag vrijblijvend met u mee 
over eventuele vervolgstappen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Robert Charlier     Yvette van Gemerden 
Partner People and Organisation  Partner HR Legal 
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1. Inleiding 

1.1. Introductie 
 
De Directie Samenleving en Integratie ("S&I") van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
ontwikkelt beleid en ondersteunt in het streven naar een samenleving waarin migranten en hun kinderen als 
volwaardige burgers participeren en zelfredzaam zijn. Daarom staat culturele diversiteit bij werkgevers op de 
agenda. Werkgevers geven in toenemende mate aan hier binnen hun bedrijf op in te zetten middels activiteiten 
en/of beleid. Dit wordt volgens sommige werkgevers echter bemoeilijkt doordat zij:  

 onvoldoende zicht hebben op de culturele diversiteit in hun personeelsbestand en hoe deze zich 
ontwikkelt;  

en 

 geen zicht hebben in het aanbod van bicultureel/multicultureel talent per beroepsgroep. 

Werkgevers weten hierdoor niet hoe zij de diversiteit van hun personeelsbestand moeten waarderen en wat 
realistische doelstellingen zijn gegeven het aanbod van specifieke beroepskrachten.  

Onder meer privacywetgeving lijkt de gewenste mate van detailniveau van het inzichtelijk maken van culturele 
diversiteit en het aanbod van bicultureel/multicultureel talent van een bedrijf negatief te beïnvloeden. Daarom 
is in het nationaal actieprogramma tegen discriminatie (TK 2015-2016, 30 950, nr. 84) het ontwikkelen van een 
barometer om culturele diversiteit te meten toegezegd. 

 

1.2. Doelstelling en onderzoeksvragen 
 
De uitkomsten van dit onderzoeksrapport worden gebruikt als basis voor het ontwikkelen van deze barometer. 
Het doel van de barometer is om werkgevers een tool te geven waarmee zij de biculturele/multiculturele 
diversiteit van hun eigen personeelsbestand inzichtelijk kunnen maken. Daarnaast moet inzichtelijk worden wat 
het aanbod is van biculturele/multiculturele werknemers per onderwijsniveau en opleidingsachtergrond.  
 
Dit onderzoeksrapport is onderdeel van een breder onderzoeksproject rondom culturele diversiteit in 
organisaties, en geeft antwoord op de volgende onderzoeksvragen:  
 

a) Hoe kunnen werkgevers door middel van de vrijwillige vastlegging van hun werknemers inzicht 
krijgen in de culturele diversiteit van hun personeelbestand, afgezet naar functieniveau 
(functieschalen) en functie/beroepsgroep?  

b) Hoe kunnen werkgevers een vrijwillige vastlegging van gegevens omtrent culturele achtergrond van 
hun werknemers realiseren?  

De volgende deelvragen zijn in dit onderzoeksrapport uitgewerkt: 

a) Welke mogelijkheden biedt een vrijwillige vastlegging? Welke informatie kan worden opgehaald door 
middel van vrijwillige vastlegging? Wat voor categorieën en definities worden zoal door werkgevers 
gebruikt bij deze vastlegging (niet-westers/westers of land van afkomst/achtergrond etc. )?  

b) Hoe kan een vrijwillige vastlegging juridisch worden afgebakend? Wat is juridisch mogelijk? Tot op 
welk detailniveau kan sturing worden gegeven? 

c) Hoe start een werkgever met de vrijwillige vastlegging onder zijn/haar werknemers? Hoe bereidwillig 
zijn medewerkers om mee te werken aan een vrijwillige vastlegging? Hoe kan deze bereidwilligheid 
vergroot worden? 

d) Is vrijwillige vastlegging een kansrijke manier voor werknemers om te kunnen sturen op de culturele 
diversiteit van hun bedrijf? Welke kansen en valkuilen heeft de vrijwillige vastlegging? 

e) Zijn er methoden om vrijwillige vastlegging van werknemers te bevorderen? 
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1.3. Scope en werkwijze 
 

In dit onderzoeksrapport zijn zowel de juridische als de praktische dimensies van het vraagstuk rondom 
vastlegging van culturele diversiteit onderzocht. De volgende onderzoeksmethoden zijn hiervoor gebruikt:  

1. Desk Research 

 Juridisch: Er is onderzocht wat de juridische afbakening en implicaties zijn van vastlegging van 
persoonsgegevens. Daarbij zijn zowel de huidige als toekomstige juridische kaders onderzocht.  

 Beleid: Van twee organisaties (internationale professional services firm en een financial 
services firm) zijn Best Practices, beleidstukken en publieke documentatie onderzocht. 

2. Interviews 

 Er zijn interviews gehouden met beleidsmedewerkers diversiteit van een internationale 
professional services organisatie en een financial services organisatie.  
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2. Management samenvatting 

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft, in het kader van het nationaal actieprogramma tegen 
discriminatie, voor ogen om een barometer te ontwikkelen die culturele diversiteit meet. Het doel van deze 
barometer is om werkgevers een tool te geven waarmee zij de biculturele/multiculturele diversiteit van hun eigen 
personeelsbestand inzichtelijk kunnen maken. Daarnaast moet inzichtelijk worden wat het aanbod is van 
biculturele/multiculturele werknemers per onderwijsniveau en opleidingsachtergrond.  
 
Dit onderzoeksrapport is onderdeel van een breder onderzoeksproject rondom culturele diversiteit in 
organisaties. Dit rapport geeft antwoord op de volgende onderzoeksvragen:  
 

a) Hoe kunnen werkgevers door middel van de vrijwillige vastlegging van hun werknemers inzicht 
krijgen in de culturele diversiteit van hun personeelbestand, afgezet naar functieniveau 
(functieschalen) en functie/beroepsgroep?  

b) Hoe kunnen werkgevers een vrijwillige vastlegging onder hun werknemers realiseren?  

In dit rapport zetten we zowel de juridische als de praktische mogelijkheden en beperkingen uiteen. 

2.1. Vrijwillige vastlegging vanuit juridisch oogpunt 

Het juridisch kader en de mogelijkheden en voorwaarden van vastlegging van culturele diversiteit raakt diverse 
wettelijke bepalingen. Het verwerken van persoonsgegevens door middel van vastlegging op grond van etnische 
herkomst raakt zowel de (grond)rechten die zien op privacy, alsook de (grond)rechten die zien op de 
bescherming tegen discriminatie en het recht op gelijke behandeling. 

Persoonsgegevens met betrekking tot etniciteit vallen onder het begrip "bijzondere persoonsgegevens op grond 
van ras"1 als bedoeld in artikel 16 e.v. van de Wet bescherming persoonsgegevens ("Wbp"). Dit begrip moet 
ruim worden opgevat en omvat ook huidskleur, afkomst en nationale of etnische afstamming. De verwerking 
van deze bijzondere persoonsgegevens wordt slechts in zeer uitzonderlijke gevallen toegestaan krachtens artikel 
18 Wbp. Hiertoe wordt in beginsel slechts de mogelijkheid gecreëerd indien het betreft de verwerking van 
gegevens omtrent culturele diversiteit voor identificatiedoeleinden dan wel in het kader van een 
voorkeursbeleid ten aanzien van bepaalde minderheidsgroeperingen.  

Voor wat betreft het voeren van een voorkeursbeleid gelden de volgende voorwaarden: 

- Verwerking van gegevens over culturele diversiteit vindt plaats in het kader van het voeren van een 
voorkeursbeleid; 

- het voorkeursbeleid is slechts gerechtvaardigd zolang er sprake is van een bepaalde achterstandspositie 
van de betreffende minderheidsgroep; 

- verwerking is noodzakelijk voor het doel van de verwerking, te weten de verwezenlijking van het 
voorkeursbeleid; 

- in geval van aanpassingen in het voorkeursbeleid moet de verwerking van gegevens ten aanzien van 
culturele diversiteit eveneens worden heroverwogen; 

- betrokkene heeft geen schriftelijk bezwaar gemaakt tegen verwerking van gegevens over culturele 
diversiteit. 

 
Indien een werkgever aan deze voorwaarden voldaan heeft, mag zij de volgende categorieën gegevens van 
personen in het kader van het voorkeursbeleid verwerken: 
 

- iemands geboorteland; 
- het geboorteland van diens ouders; 
- het geboorteland van diens grootouders. 

 

                                                             
1 In de wet wordt gerefereerd aan het begrip ‘ras’. Wij hebben ervaren dat dit begrip gevoelig ligt. Daarom hebben wij ervoor 
gekozen waar mogelijk het begrip te vervangen voor etniciteit, culturele achtergrond of culturele diversiteit. Daar waar het 
begrip vanuit de wet gehanteerd wordt en het vervangen mogelijk onrecht doet aan interpretatie of geldende wettelijke 
uitspraken, hebben we de term laten staan. 
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Andere gegevens mogen in het kader van een voorkeursbeleid niet worden verwerkt en eventuele toestemming 
van een betrokkene kan dit verbod niet ongedaan maken. 
 
Indien aan de voorwaarden is voldaan en de hierboven genoemde categorieën gegevens verwerkt mogen 
worden, dan dient men alsnog aan de algemene bepalingen van de Wbp inzake de verwerking van 'gewone' 
gegevens te voldoen. Daaronder valt ook het doelbindingsvereiste uit artikel 9 Wbp, dat vereist dat indien een 
werkgever bestaande gegevens wil gebruiken voor het voeren van een bepaald voorkeursbeleid, steeds moet 
worden getoetst of het doel van dit voorkeursbeleid verenigbaar is met het doel waarvoor de gegevens 
oorspronkelijk zijn verkregen. 
 
De Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG"), die vanaf 25 mei 2018 van toepassing is, bevat een 
vergelijkbaar verbod voor de verwerking van bijzondere persoonsgegevens omtrent culturele diversiteit. Het 
wetsvoorstel Uitvoeringswet AVG ("Uitvoeringswet") regelt de uitzondering op het verbod van verwerking 
van persoonsgegevens waaruit etnische afkomst blijkt. Deze regeling is identiek aan de huidige regeling onder 
de Wbp.  
 
De mogelijkheden en voorwaarden die hierboven uiteen zijn gezet, gelden dus krachtens de Uitvoeringswet ook 
na inwerkingtreding van de AVG. De uitzonderingsgronden van de Wbp verschillen echter van die onder de 
AVG. De uitzonderingsgronden onder de AVG gelden namelijk voor alle categorieën bijzondere 
persoonsgegevens terwijl die onder de Wbp zijn toegespitst op één bepaalde categorie (bijv. gegevens omtrent 
etniciteit). Hierdoor zullen onder de AVG de mogelijkheden en voorwaarden van vastlegging van 
persoonsgegevens over etniciteit minder scherp te stellen zijn dan de huidige mogelijkheden en voorwaarden 
onder de Wbp.  
 
De wetgever heeft echter aangegeven de huidige regeling uit de Wbp zo veel mogelijk te willen handhaven, 
tenzij dit in het licht van de AVG onmogelijk is. Gezien het feit dat de huidige regeling in de Uitvoeringswet is 
overgenomen, lijkt de wetgever er inderdaad vanuit te gaan dat de AVG hiervoor de ruimte biedt. Daardoor ligt 
het voor de hand dat ook na inwerkingtreding van de AVG de mogelijkheid blijft bestaan om op basis van een 
voorkeursbeleid bijzondere persoonsgegevens omtrent etniciteit te verwerken.  
 

2.2. Vrijwillige vastlegging vanuit praktisch oogpunt 

Naast het juridische kader is het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ook geïnteresseerd in 
praktische ervaringen van organisaties die culturele diversiteit reeds vastleggen. Om deze ervaringen te 
achterhalen heeft PwC onderzoek gedaan bij twee internationale organisaties, waarbij data is verzameld op 
basis van twee interviews en beleidsstukken.  

Vastlegging wordt in beide onderzochte organisaties ervaren als een kansrijke manier om effectief te kunnen 
sturen op culturele diversiteit. Uit de interviews is naar voren gekomen dat: 

- alvorens te starten met vrijwillige vastlegging, het belangrijk is dat diversiteitbeleid onderdeel uitmaakt 
van de bredere organisatiestrategie;  

- een zorgvuldige communicatie strategie en betrekken van medewerkers, leidinggevenden en andere 
interne en externe stakeholders belangrijk is voor het creëren van draagvlak; 

- er oog dient te zijn voor het proces, terminologie, gebruik van data en juridische voorwaarden. 
 
De onderzochte organisaties raden aan om te starten met een duidelijke visie en strategie, omdat vastlegging 
van de culturele achtergrond van medewerkers op die manier beter in de context van de bredere 
organisatiedoelen geplaatst kan worden. De organisatie moet antwoord kunnen gegeven op de vraag waarom de 
organisatie de gegevens wil vastleggen en wat het beoogde doel is dat men wil bereiken. Het laatste is ook 
vanuit juridisch oogpunt vereist. Tevens is het belangrijk dat organisaties doelstellingen verbinden aan 
culturele diversiteit die worden ondersteund door de organisatiestrategie. Op die manier weet de organisatie als 
geheel maar ook op afdelingsniveau waar ze staan en kunnen indien nodig gerichte interventies gepleegd 
worden. Goede communicatie over het doel van vastlegging en het betrekken van relevante stakeholders is 
belangrijk voor het creëren van draagvlak.  

Uit het onderzoek kwam naar voren dat vrijwillige vastlegging kansen biedt om de effectiviteit van 
diversiteitsbeleid te vergroten. De data kan op verschillende manieren gebruikt worden: het kan gebruikt 
worden om pijnpunten te identificeren en beleid daarop aan te scherpen, het kan mogelijkheden bieden om de 
voortgang op beleidsdoelen te monitoren op basis van de van tevoren ontwikkelde KPI’s, bovendien geeft de 
data input voor het bijsturen van onderdelen die doelstellingen niet hebben behaald.  
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De geïnterviewde organisaties rapporteren per kwartaal aan de RvB over de stand van culturele diversiteit 
binnen de organisatie. Vervolgens worden de cijfers breder in de organisatie met relevante stakeholders 
gedeeld. De cijfers in de rapportages zijn  anoniem en worden niet op persoonsniveau maar op groepsniveau 
gerapporteerd zodat gegevens niet naar personen herleidbaar zijn. Daarnaast worden er doorsnedes gemaakt 
waarbij verschillende functieniveaus en bedrijfsonderdelen met elkaar worden vergeleken.  

Het anonimiseren is een techniek die op persoonsgegevens wordt toegepast om de betrokkene onherroepelijk 
niet-identificeerbaar te maken en dus de herleidbaarheid weg te nemen. Het juridische uitgangspunt is dat de 
persoonsgegevens moeten zijn verzameld en verwerkt volgens de werkingssfeer van de Wbp wetgeving. Bij de 
manier waarop persoonsgegevens in eerste instantie zijn verzameld dienen dus de voorwaarden voor de 
verwerking van bijzondere persoonsgegevens omtrent etniciteit in acht te worden genomen. Indien de gegevens 
omtrent etniciteit direct op anonieme basis worden verkregen en dus niet herleidbaar zijn tot individuen 
(bijvoorbeeld via een anonieme enquête binnen een groep van voldoende omvang), dan betreft het geen 
persoonsgegevens en vallen ze buiten het bereik van de Wbp. Één van de organisaties heeft aangegeven dat zij 
jaarlijks een anonieme survey houden onder medewerkers waarin wordt gevraagd om hun culturele 
achtergrond. Deze gegevens worden direct geanonimiseerd en niet herleidbaar gerapporteerd.  

Voor organisaties die mee hebben gedaan aan dit onderzoek was het anonimiseren geen probleem vanwege hun 
omvang, echter kan dit voor kleine organisaties een uitdaging vormen. Vanuit de wet zijn er geen duidelijke 
richtlijnen om aan de voorwaarde van niet-herleidbaarheid te voldoen. Zo wordt er niet aangegeven hoe groot 
de organisatie of bepaalde teams moeten zijn om anonimiteit te kunnen waarborgen. 

Beide organisaties vragen bij de uitvraag naar culturele diversiteit, gegevens op over het herkomstland van de 
medewerkers en diens ouders. Dit is conform de meeteenheid van het CBS, waardoor het mogelijk wordt om 
vergelijkingen te maken met externe data.  

Een belangrijke methode om bereidwilligheid onder medewerkers te vergroten is het zichtbaar maken van 
breder diversiteitsbeleid en het zichtbaar maken van wat er met de gegevens gebeurt (i.e. monitoring en 
aanscherpen beleid). Beide organisaties zijn gericht bezig met diversiteitsbeleid, dit uit zich in onder meer in 
evenementen, learning & development activiteiten, aanpassingen in de arbeidsvoorwaarden, marketing 
strategieën (zowel intern als extern) en communicatieboodschappen vanuit de top van de organisatie.  
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3. Juridische mogelijkheden en voorwaarden 
vrijwillige vastlegging 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de wetgeving omtrent vrijwillige vastlegging. Meer specifiek wordt gekeken 
naar vastlegging op grond van etniciteit. Dit wordt gedaan aan de hand van huidige wetgeving, te weten de 
Wbp, welke de implementatie van de richtlijn nr. 95/46/EG (de "Richtlijn") in Nederland vormt, alsmede aan 
de hand van de AVG welke per 25 mei 2018 de Wbp vervangt. 

Aan de hand van het juridische deel van het onderzoek zal hierna het volgende inzichtelijk worden: 

a) Welke mogelijkheden biedt een vrijwillige vastlegging? Welke informatie kan worden opgehaald en 
welke categorieën en definities worden zoal door werkgevers gebruikt?  

b) Hoe kan een vrijwillige vastlegging juridisch worden afgebakend en wat is juridisch mogelijk? Tot op 
welk detailniveau kan sturing worden gegeven? 

3.1. Bijzondere persoonsgegevens 

Om te kunnen beoordelen hoe werkgevers meer inzicht kunnen krijgen in de culturele diversiteit van hun 
personeelsbestand door middel van vrijwillige vastlegging wordt hieronder de relevante wet- en regelgeving in 
kaart gebracht.  

Het verwerken van persoonsgegevens door middel van vastlegging van etnische herkomst raakt zowel de 
(grond)rechten die zien op privacy alsook de (grond)rechten die zien op de bescherming tegen discriminatie en 
het recht op gelijke behandeling. De Wbp geeft uitvoering aan artikel 10 lid 2 van de Grondwet, waarin wordt 
gesteld dat de wet regels stelt ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met het vastleggen en 
verstrekken van persoonsgegevens. Artikel 10 sluit vervolgens weer aan bij artikel 8 van het Europees Verdrag 
inzake de Rechten van de Mens en Fundamentele vrijheden ("EVRM"). Voorts is onderscheid op grond van 
etniciteit verboden ingevolge artikel 1 van de Grondwet en het EVRM.  

Krachtens artikel 16 van de Wbp is het verwerken van persoonsgegevens betreffende iemands godsdienst of 
levensovertuiging, etniciteit, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven of lidmaatschap van een 
vakvereniging in beginsel verboden, tenzij aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Artikel 16 Wbp is 
geformuleerd als een verbod, wat impliceert dat als hoofdregel geldt dat verwerking van gevoelige gegevens niet 
is toegestaan. De artikelen 17 t/m 23 Wbp zijn vervolgens geformuleerd als een ontheffing van het algemene 
verwerkingsverbod. Indien het algemene verbod op grond van deze artikelen wordt opgeheven kunnen de 
persoonsgegevens worden verwerkt onder de voorwaarden. 

De achtergrond van het verwerkingsverbod is te vinden in het feit dat het om de verwerking van gevoelige 
informatie over personen gaat. Verwerking van deze informatie en het daaruit voortvloeiende kennispotentieel 
met betrekking tot andere personen genereert macht en de mogelijkheid deze te misbruiken. Daarom zijn 
adequate wettelijke waarborgen om een verkeerd gebruik tegen te gaan essentieel. De Wbp voorziet in 
dergelijke waarborgen. De wetgever heeft per categorie bijzondere persoonsgegevens een afweging gemaakt 
tussen het privacybelang van de betrokkene en het belang van een ander bij de verwerking.  

Van belang is daarnaast dat, afgezien van gegevens die als zodanig betrekking hebben op een gevoelig kenmerk 
– ook wel 'direct' gevoelige gegevens -, er ook gegevens kunnen worden verwerkt die weliswaar als zodanig geen 
betrekking hebben op een gevoelig kenmerk, maar waaruit wel de aanwezigheid van een gevoelig kenmerk 
direct kan worden afgeleid.2 

Persoonsgegevens met betrekking tot etniciteit vallen onder het begrip "bijzondere persoonsgegevens op grond 
van ras" als bedoeld in artikel 16 e.v. van de Wbp. Dit begrip moet ruim worden opgevat en omvat ook 

                                                             
2 Hierbij kan gedacht worden aan de administratie van een politieke organisatie waarin namen en adressen van leden zijn 
opgenomen. Deze namen en adressen op zich hebben geen betrekking op een gevoelig kenmerk, maar omdat deze deel zijn 
van de administratie van een politieke organisatie vloeit voort dat het gaat om gegevens van betrokkenen met een bepaalde 
politieke gezindheid. 
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huidskleur, afkomst en nationale of etnische afstamming. Er bestaat geen sluitende definitie met betrekking tot 
persoonsgegevens over etniciteit, maar de volgende gegevens vallen hier in ieder geval onder: 

- geboorteland; 
- geboorteland ouders; 
- geboorteland grootouders; 
- nationale afstamming; 
- typeringen zoals het benoemen van cultuurkenmerken of bewoording als 'van Antilliaanse afkomst'; 
- een foto waaruit herkomst te herleiden valt3. 

 

3.2. Verwerking van bijzondere persoonsgegevens ten 
aanzien van etniciteit 

De verwerking van bijzondere persoonsgegevens ten aanzien van etniciteit wordt slechts in zeer uitzonderlijke 
gevallen toegestaan krachtens artikel 18 Wbp. Hiertoe wordt in beginsel slechts de mogelijkheid gecreëerd 
indien de verwerking van gegevens omtrent etniciteit plaatsvindt ten behoeve van identificatiedoeleinden dan 
wel in het kader van een voorkeursbeleid ten aanzien van bepaalde minderheidsgroeperingen. 

Verwerking ten behoeve van identificatiedoeleinden 

Het eerste deel van artikel 18 Wbp betreft de uitzondering op het verbod om gegevens betreffende iemands 
culturele achtergrond te verwerken voor identificatiedoeleinden. Hierbij kan gedacht worden aan een 
identiteitspasje met foto dat door een werknemer aan werkgevers wordt verstrekt. Dit pasje wordt verstrekt met 
het oog op identificatie van de werkgever bij het betreden van het gebouw van de werknemer. Een dergelijke 
soort verwerking van diversiteitgegevens is alleen dan geoorloofd, als het met het oog op identificatie 
onvermijdelijk is.  

Verwerking ten behoeve van voorkeursbeleid 

Onder sub b van artikel 18 Wbp worden voorschriften gegeven voor het verwerken van gegevens over etniciteit 
in het kader van het voeren van een voorkeursbeleid. Hiervan is sprake wanneer een bepaalde etnische of 
culturele minderheidsgroep een bevoorrechte positie wordt toegekend ten einde feitelijke nadelen verband 
houdende met de grond etniciteit op te heffen of te verminderen.  

Het betreffende voorkeursbeleid moet voldoen aan de vereisten uit artikel 2 van de Algemene wet gelijke 
behandeling. Dit artikel maakt het mogelijk om aan, onder andere, leden van etnische of culturele 
minderheidsgroeperingen een voorkeursbehandeling te geven indien daarmee wordt beoogd feitelijke 
ongelijkheden op te heffen of te verminderen.  

Het onderscheid op basis van de voorkeursbehandeling moet in een redelijke verhouding staan tot het doel van 
deze behandeling. Daarnaast dient de grond van het onderscheid te zijn gelegen in de algemene 
achterstandspositie van deze groepen in het maatschappelijk leven. Deze achterstandspositie dient te worden 
aangetoond.  

Een voorbeeld hiervan is de wens van Gemeente Amsterdam om haar personeel meer een afspiegeling te laten 
zijn van de lokale bevolking. Zo heeft het College voor de Rechten van de Mens geoordeeld4 dat bij het aantonen 
van de achterstand moet worden gekeken naar de relevante arbeidsmarkt en er rekening moet worden 
gehouden met verschillende functies en functieniveaus. Het enkel overleggen van cijfers over autochtone en 
allochtone inwoners en werkenden in Amsterdam achtte de Commissie Gelijke Behandeling onvoldoende. Met 
betrekking tot de aantoonbare achterstand constateert de Commissie Gelijke Behandeling dat verzoeker 
(gemeente Amsterdam) cijfers heeft overgelegd over autochtone en allochtone inwoners en werkenden van 
Amsterdam. Daarbij wordt verwezen naar percentages van de "relevante arbeidsmarkt" zonder dat dit nader is 
omschreven. Ook ontbreken cijfers over aantallen gekwalificeerde allochtone en autochtone kandidaten. Dit 
staat op gespannen voet met de eis dat de achterstand van de groep die onderwerp is van het voorkeursbeleid, 
moet zijn aangetoond en worden gerelateerd aan het beschikbare arbeidsaanbod. Bij de betreffende dienst van 
gemeente Amsterdam werken veel werknemers in technische functies. Het kan niet zonder meer worden 
aangenomen dat de cijfers met betrekking tot de gekwalificeerde beroepsbevolking hetzelfde zijn als die voor de 

                                                             
3 Zo mag een werkgever alleen na toestemming van de betrokkene een foto gebruiken voor een smoelenboek op intranet. 
Deze toestemming is pas geldig als deze vrijwillig is gegeven voor de specifieke situatie en de werknemer voldoende 
informatie heeft ontvangen. Indien geen toestemming wordt gegeven, mag dit geen negatieve gevolgen hebben en 
toestemming kan op ieder moment worden ingetrokken. 
4 Oordeel College voor de Rechten van de Mens, oordeelnummer 2008-143, 2 december 2008. 
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gehele Amsterdamse beroepsbevolking. Bij het vaststellen van achterstand is het daarom van belang om 
rekening te houden met verschillende functies en functieniveaus. 

Een ander voorbeeld is dat van een zorginstelling die een personeelsadvertentie op haar website had geplaatst 
waarin werd gevraagd om een “Hindoestaanse Contactverzorgende IG”, een “Marokkaanse Verpleegkundige”, 
een “Turkse Woonbegeleider Plus”. Ter beoordeling ligt de vraag voor of verzoekster (verboden) onderscheid 
heeft gemaakt op grond van etniciteit bij de werving van 
verzorgenden en/of verpleegkundigen en/of woonbegeleiders. 

Eerder in dit rapport is al besproken dat het verbod van 
onderscheid op grond van etniciteit niet geldt, indien het 
onderscheid een specifieke maatregel betreft die tot doel heeft 
personen behorende tot een bepaalde etnische of culturele 
minderheidsgroep een bevoorrechte positie toe te kennen, om 
hiermee feitelijke nadelen verband houdende met de grond 
etniciteit op te heffen of te verminderen en het onderscheid in een 
redelijke verhouding staat tot dat doel. In deze zaak werd door het 
College voor de Rechten van de Mens geoordeeld dat er uitsluitend 
mensen van Hindoestaanse, Marokkaanse en Turkse afkomst  
werden gezocht om de nieuwe doelgroepen binnen de 
zorginstelling gemakkelijk te kunnen bereiken en/of goede zorg te 
leveren aan de doelgroepen. Het ging daarbij dus niet om het 
inhalen of opheffen van een achterstand. Daarom werd in dit geval 
de uitzondering op het verbod van direct onderscheid op grond 
van etniciteit niet van toepassing geacht.5 

Voorwaarden voor verwerking ten behoeve van 
voorkeursbeleid 

Een eerste voorwaarde is dat verwerking slechts dan is toegestaan als dit noodzakelijk is voor het doel van de 
verwerking, te weten de verwezenlijking van het voorkeursbeleid. Aan deze voorwaarde, die voortvloeit uit 
artikel 2 van de Algemene wet gelijke behandeling, dient steeds te worden getoetst.  

Zo dient het voorkeursbeleid uit zijn aard een tijdelijk karakter te hebben, in die zin dat het beleid slechts 
gerechtvaardigd is zolang er sprake is van een bepaalde achterstandspositie van de betreffende 
minderheidsgroep. Indien er geen sprake meer is van een achterstandspositie, vervalt daarmee ook de grond 
voor verwerking van gegevens over etniciteit. 

De situatie kan zich voordoen dat tijdens het voeren van een voorkeursbeleid de maatschappelijke positie van 
de betrokken groep personen zo is gewijzigd, dat er aanleiding is om het beleid aan te passen. In een dergelijk 
geval dient, op grond van het proportionaliteitsbeginsel, de verwerking van diversiteitgegevens in het kader van 
het veranderde voorkeursbeleid eveneens moet worden heroverwogen. Opnieuw zal dus aangetoond moeten 
worden dat er sprake is van een voorkeursbeleid, dat aan de voorwaarden is voldaan en dat de verwerkingen 
van bijzondere persoonsgegevens over etniciteit uitsluitend binnen dat kader plaatsvinden.  

De gegevensverwerking op grond van voorkeursbeleid dient volgende de wettelijke kaders beperkt te worden tot 
de volgende categorieën gegevens:  

- iemands geboorteland; 
- het geboorteland van diens ouders; 
- het geboorteland van diens grootouders. 

 
Andere gegevens, zoals huidskleur, mogen in het kader van een voorkeursbeleid niet worden verwerkt. 
Eventuele toestemming van een betrokkene, zoals bedoeld in artikel 23 lid 1 onder a Wbp, kan dit verbod niet 
ongedaan maken. In die zin is artikel 18 sub b onder 2⁰ Wbp uitputtend bedoeld.  
 
Een laatste voorwaarde die artikel 18 Wbp stelt is dat de verwerking van bijzondere persoonsgegevens niet is 
toegestaan wanneer de betrokkene daartegen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt. Dit bezwaar hoeft niet te 
worden gemotiveerd en kan door betrokkene te allen tijden worden ingediend. Daarbij geldt dat wanneer een 
betrokkene bezwaar heeft gemaakt op grond van artikel 18 sub b onder 3⁰ Wbp tegen de verwerking van zijn 
persoonsgegevens over herkomst, artikel 23 Wbp niet alsnog mag worden toegepast om bijzondere 

                                                             
5 Oordeel College voor de Rechten van de Mens, oordeelnummer 2014-19, 25 februari 2014. 

Het onderscheid op 
grond van etniciteit in 
het voorkeursbeleid 
moet zijn gelegen in de 
achterstandspositie van 
een bepaalde groep. Het 
zoeken van uitsluitend 
mensen met een 
bepaalde afkomst om 
specifieke doelgroepen 
beter te kunnen 
bereiken is 
onvoldoende. 
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persoonsgegevens van die persoon te verwerken. In gevallen waarin een betrokkenen in eerste instantie instemt 
met de verwerking van bijzondere persoonsgegevens maar later toch bezwaar maakt, mogen deze gegevens niet 
langer verwerkt worden. 
 
Indien een uitzondering op het algemene verwerkingsverbod van bijzondere persoonsgegevens van toepassing 
is, zijn nog altijd de algemene bepalingen van de Wbp inzake de verwerking van 'gewone' gegevens van 
toepassing. Als gevolg hiervan dienen de gegevens:  

- voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen verzameld te worden (artikel 7 
Wbp); 

- niet verder worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn 
verkregen (artikel 9 Wbp); en 

- goed beveiligd te worden. 
 
Het doelbindingsvereiste als omschreven in artikel 9 Wbp schrijft voor dat het doel waarvoor gegevens zijn 
verkregen als uitgangspunt en toetsingskader voor iedere vorm van (verdere) gegevensverwerking geldt. 
Gegevens mogen niet worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met die doeleinden. Gegevens mogen 
enkel worden gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor zij verzameld als dit andere doel verenigbaar is 
met het oorspronkelijke. 
 
Voor wat betreft gegevens die binnen een organisatie al worden verwerkt en die een werkgever zou willen 
gebruiken voor het voeren van een bepaald voorkeursbeleid, dient dus steeds naar het doel waarvoor de 
gegevens oorspronkelijk zijn verkregen te worden gekeken. Indien een werkgever gegevens wil gebruiken die zij 
al tot haar beschikking heeft, zal dus steeds moeten worden beoordeeld of het doel van de verwerking ten 
behoeve van een voorkeursbeleid verenigbaar is met het doel waarvoor de gegevens in eerste instantie zijn 
verkregen. 
  

3.3. Rechterlijke toetsing 

In de praktijk toetst de Autoriteit Persoonsgegevens ("AP") of de rechter of geregistreerde persoonsgegevens 
moeten worden beschouwd als bijzondere persoonsgegevens. Indien werkgevers willen overgaan tot verwerking 
van persoonsgegevens over etniciteit, zullen zij de beoogde verwerking moeten toetsen aan de hierboven 
genoemde voorwaarden voor verwerking ten behoeve van het voorkeursbeleid. Dit zal in de praktijk neerkomen 
op toetsing door een (interne) jurist gespecialiseerd op dit gebied (zie 4.4 voor de praktische uitwerking). 
Daarnaast zou een werkgever advies kunnen inwinnen over de beoogde verwerking en het voorkeursbeleid voor 
etnische minderheidsgroepen bij het College voor de Rechten van de Mens. Het College onderzoekt dan of het 
beleid voldoet aan de wettelijke criteria. Dit wordt een 'Oordeel omtrent eigen handelen' genoemd.  

In het kader van onderhavige vraag worden hierna een aantal uitspraken aangehaald. 

De verwerking van foto's valt ook onder het de reikwijdte van artikel 18 Wbp (HR 23 maart 2010, 
LJN BK6331) 
Omdat uit een foto van een persoon het ras kan worden afgeleid, valt de verwerking van foto’s onder de 
reikwijdte van dit artikel (MvT, Kamerstukken II 1997/98, 25892, 3, p. 104-105). Dit is bevestigd door de Hoge 
Raad in het kader van een vordering tot verstrekken van foto’s van houders van OV-chipkaarten. Naar het 
oordeel van de HR is niet relevant of beoogd wordt de desbetreffende gevoelige informatie aan die foto’s te 
ontlenen. 
 
Persoonsgegevens over etniciteit worden beschouwd als bijzondere persoonsgegevens over 
ras (ABRvS, 3 september 2008, LJN: BE9698) 
Het College Bescherming Persoonsgegevens ("CBP"), thans AP, heeft ontheffing verleend voor het verwerken 
van persoonsgegevens omtrent etniciteit in de Verwijsindex Antillianen en in de gemeentelijke casus-
overleggen. De ontheffing ziet op de verwerking van persoonsgegevens omtrent ras in de ruime betekenis van 
dit woord, waaronder ook afkomst te begrijpen is en behelst het maken van onderscheid op grond van etniciteit. 

Gebruik rasgegevens in jeugdhulpverlening (Charlois) (Rechtbank Rotterdam, 16 mei 2012, LJN: 
BW5513) 
De Rechtbank Rotterdam deelt het standpunt van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) dat het 
voor de uitvoering van een voorkeursbeleid niet nodig is om gegevens over iemands geboorteland te verwerken. 
Het CBP mocht in deze situatie dus bepalen dat de verwerking van gegevens over geboorteland moest worden 
gestaakt op last van een dwangsom. 
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Geboorteplaats, geboorteland, nationaliteit en pasfoto op visumaanvraag (RvS, 13 augustus 
2014, ECLI:NL:RVS:2014:3002) 
Zaak betrof afwijzing van een WOB-verzoek om visumaanvragen. 
RvS: Nu uit geboorteplaats, geboorteland, nationaliteit en pasfoto op een visumaanvraag het ras van betrokkene 
kan worden afgeleid, zijn dit bijzondere persoonsgegevens. Omdat niet was gebleken dat openbaarmaking geen 
inbreuk maakte op de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen, mocht openbaarmaking achterwege blijven op 
grond van artikel 10, eerste lid, aanhef en onder d, Wob. 

3.4. Verandert dit onder de AVG? 

Op 25 mei 2018 treedt de AVG ofwel de Europese General Data Protection Regulation ("GDPR") in werking. 
Dit is een verordening welke rechtstreekse werking heeft en de Wbp zal vervangen. De AVG uniformeert de 
regelgeving rondom gegevensbescherming in de EU en heeft een extraterritoriale werking. In de AVG staan 
belangrijke en nieuwe vereisten voor het beheren van persoonsgegevens en hoe deze worden gebruikt, 
verzameld, bewaard en gedeeld. De regels zijn van toepassing op alle gegevensverantwoordelijken en 
gegevensverwerkers in de EU.  

Net als de Wbp staat ook de AVG het verwerken van bijzondere persoonsgegevens slechts bij uitzondering toe. 
Sommige van deze uitzonderingen gelden rechtstreeks op grond van de verordening, voor andere 
uitzonderingen is een rechtsbasis in nationaal recht nodig. Omdat er verschillende bepalingen zijn die alsnog in 
nationaal recht moeten worden uitgewerkt, heeft de Nederlandse wetgever het wetsvoorstel Uitvoeringswet 
AVG opgesteld.  

De wetgever heeft in haar toelichting bij de Uitvoeringswet aangegeven dat een 'beleidsneutrale implementatie 
ten aanzien van de bestaande situatie' het uitgangspunt is. Vanuit dat oogpunt streeft de wetgever ernaar om 
bestaande mogelijkheden voor verwerking van bijzondere persoonsgegevens onder de Wbp zo veel mogelijk in 
stand te houden. De bestaande uitzonderingen op het verbod op verwerking van bijzondere persoonsgegevens 
zijn, zo stelt de wetgever, immers om 'zwaarwegende maatschappelijke belangen' opgenomen in de Wbp. 6 
Anders dan dat de AVG hieraan in de weg staat, ziet de wetgever geen reden om hierin een andere afweging te 
maken. 

Bijzondere persoonsgegevens onder de AVG 

Artikel 9 lid 1 van de AVG geeft een opsomming van bijzondere persoonsgegevens onder de verordening: 
etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap 
van een vakbond, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke 
identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel 
gedrag of seksuele gerichtheid.  

De verwerking van bijzondere persoonsgegevens is in beginsel verboden. Artikel 9 lid 2 AVG biedt onder a t/m i 
echter een aantal uitzonderingen op het verwerkingsverbod. De AVG kent echter een andere systematiek in 
verbod en uitzonderingen daarop dan de Wbp. In de Wbp is elke uitzondering toegespitst op een bepaalde 
categorie bijzondere persoonsgegevens. Zo is de hierboven besproken uitzondering van artikel 18 Wbp specifiek 
van toepassing op bijzondere persoonsgegevens over etniciteit en ziet artikel 19 Wbp bijvoorbeeld op bijzondere 
persoonsgegevens over politieke gezindheid. De uitzonderingen van artikel 9 van de AVG zijn echter op elk 
bijzonder persoonsgegeven van toepassing. Dus alle uitzonderingen van artikel 9 lid 2 onder a t/m i zijn van 
toepassing op het verwerkingsverbod van bijzondere persoonsgegevens over etniciteit, politieke gezindheid, 
religieuze overtuiging, etc.   

De Uitvoeringswet blijft echter de huidige systematiek van de Wbp gebruiken en formuleert per categorie 
persoonsgegeven een uitzondering op het verwerkingsverbod. Hierdoor ontstaat er een verschil in 
uitzonderingen die op grond van de AVG van toepassing zijn op het verwerkingsverbod van bijzondere 
persoonsgegevens (van toepassing op alle categorieën) en de uitzondering die op grond van de Uitvoeringswet 
van toepassing is op het verwerkingsverbod van bijzondere persoonsgegevens over etniciteit (van toepassing op 
deze specifieke categorie). 

Verwerking van bijzondere persoonsgegevens over etnische afkomst onder de AVG 

Artikel 22 Uitvoeringswet regelt de uitzondering op het verbod van persoonsgegeven waaruit etnische afkomst 
blijkt. Hierbij is gekozen om dit artikel identiek te houden aan het hiervoor besproken artikel 18 Wbp. De 
mogelijkheden en voorwaarden die hierboven uiteen zijn gezet, gelden dus krachtens de Uitvoeringswet ook na 

                                                             
6 Paragraaf 4.3 van de toelichting bij de Uitvoeringswet. 
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inwerkingtreding van de AVG. In de literatuur7 wordt wel gesteld dat dit niet geheel in lijn is met de 
uitzonderingsgronden die in de AVG worden gesteld. Zo noemt de AVG identificatie niet als uitzonderingsgrond 
terwijl artikel 22 onder a Uitvoeringswet (thans nog artikel 18 onder a Wbp) dit wel doet. Artikel 9 lid 2 onder g 
van de AVG bepaalt het volgende: 

- verwerking is noodzakelijk om redenen van zwaarwegend algemeen belang, op grond van Unierecht of 
het recht van een lidstaat; 

- evenredigheid met het nagestreefde doel wordt gewaarborgd; 
- de wezenlijke inhoud van het recht op bescherming van persoonsgegevens wordt geëerbiedigd; 
- passende en specifieke maatregelen worden getroffen ter bescherming van de grondrechten; en 
- fundamentele belangen van betrokkenen. 

 
Uit het voorgaande blijkt dat het onder de AVG moeilijker is om vast te stellen wat de mogelijkheden en 
voorwaarden van vastlegging van persoonsgegevens over etniciteit zijn dan onder de Wbp. De wetgever lijkt 
dezelfde situatie te willen creëren als de situatie die nu geldt door het letterlijk overnemen van de huidige tekst 
van artikel 18 Wbp in de Uitvoeringswet. De uitzonderingsgronden op het verwerkingsverbod van bijzondere 
persoonsgegevens in de AVG  worden algemeen (voor alle soorten bijzondere persoonsgegevens) geformuleerd. 
De uitzonderingsgronden in de Wbp – en nu ook in de Uitvoeringswet – zien op specifieke categorieën 
bijzondere persoonsgegevens. Daardoor bestaat er een verschil tussen de uitzonderingsgronden in de AVG en in 
de Wbp.  

Bij het implementeren van Europese regelgeving geldt het hiervoor genoemde uitgangspunt beleidsneutraliteit. 
Dit houdt in dat het bestaande recht wordt gehandhaafd, tenzij dit in het licht van de AVG niet mogelijk is. Uit 
het feit dat de wetgever het de bestaande uitzonderingsgronden van artikel 18 Wbp (waaronder het 
voorkeursbeleid) handhaaft in de Uitvoeringswet kan worden afgeleid dat de wetgever dit in het licht van de 
AVG dus mogelijk acht.  

Op het moment van schrijven van dit rapport is de Uitvoeringswet nog niet definitief vastgesteld. Uit de 
definitieve versie van de Uitvoeringswet zal moeten blijken of de bestaande uitzondering uit de Wbp op het 
verwerkingsverbod voor gegevens omtrent etniciteit zal worden gehandhaafd. Uit een advies van de AP8 over 
het wetsvoorstel blijkt dat er vanuit de AP geen inhoudelijk commentaar is geleverd op de hierboven beschreven 
uitzondering van artikel 22 Uitvoeringswet.  
 

3.5. Anonimiseren van persoonsgegevens omtrent 
etniciteit 

Om bepaalde gegevens buiten het dekkingsgebied van de Wbp te houden kunnen persoonsgegevens 
geanonimiseerd worden. Bij het volledig anonimiseren van persoonsgegevens zijn deze niet meer herleidbaar 
tot een bepaald persoon en kan dus niet meer gesproken worden van 'persoonsgegevens'. Het anonimiseren van 
persoonsgegevens zelf is echter een verwerking van persoonsgegevens. Ook als de persoonsgegevens meteen 
worden geanonimiseerd, moet bij het verzamelen ervan dus al toestemming worden gevraagd op basis van 
adequate informatie (zie hierboven). Alleen als een set data direct op anonieme basis is verzameld en er dus 
nooit sprake is geweest van herleidbaarheid tot individuen, is dat niet aan de orde. Het betreft dan immers geen 
persoonsgegevens en deze vallen dan dus direct al buiten het bereik van de Wbp.   
 
Dus ook wanneer organisaties bij de vastlegging van persoonsgegevens over etniciteit deze gegevens direct 
anonimiseren, is er sprake van verwerking van bijzondere persoonsgegevens over etniciteit. Zoals hierboven 
beschreven is deze verwerking in beginsel verboden op grond van de Wbp, maar kan onder bepaalde 
voorwaarden een uitzondering gemaakt worden op dit verwerkingsverbod. 
 
Daadwerkelijk onomkeerbaar anonimiseren is overigens niet eenvoudig en is het in de wet niet direct helder 
hoe er in de praktijk vorm aan te geven. In veel gevallen is in de praktijk sprake van zogeheten 
pseudonimisering. Dat kan een goede maatregel zijn om bijvoorbeeld beveiligingsrisico's te verkleinen. Maar 
ook pseudoniemen (versleutelde gegevens) blijven doorgaans persoonsgegevens, onder meer omdat deze nog 
steeds herleidbaar zijn tot personen wanneer men toegang heeft tot de juiste 'sleutel'. Verder wordt er vanuit de 

                                                             
7 Comijs, D. (2017), De bescherming van bijzondere persoonsgegevens in de Uitvoeringswet AVG, NJB 2017/1281, 13 juni 
2017. 
8 Advies wetsvoorstel Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming, 6 april 2017, Autoriteit 
Persoonsgegevens. 
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Wpd niet aangegeven hoe groot de organisatie of bepaalde teams moeten zijn om anonimiteit te kunnen 
waarborgen.  

 
 
 

3.6. Conclusie: juridische mogelijkheden en voorwaarden 
vrijwillige vastlegging 

Met het oog op de barometer om culturele diversiteit te meten, die in het kader van het nationaal 
actieprogramma tegen discriminatie (TK 2015-2016, 30 950, nr. 84) ontwikkeld zal worden, worden hierna 
overzichtelijk de mogelijkheden en ook de onmogelijkheden rondom vrijwillige vastlegging van bijzondere 
persoonsgegevens over etniciteit weergegeven. 

Onder de hierna genoemde voorwaarden is het mogelijk de volgende categorieën gegevens van personen te 
verwerken. 

Categorieën gegevens 

- iemands geboorteland; 
- het geboorteland van diens ouders; 
- het geboorteland van diens grootouders. 

 
Andere gegevens mogen in het kader van een voorkeursbeleid niet worden verwerkt en eventuele toestemming 
van een betrokkene kan dit verbod niet ongedaan maken. 
 
Voorwaarden 

- Verwerking van gegevens over etniciteit vindt plaats in het kader van het voeren van een 
voorkeursbeleid; 

- Verwerking is noodzakelijk voor het doel van de verwerking, te weten de verwezenlijking van het 
voorkeursbeleid; 

- het voorkeursbeleid is slechts gerechtvaardigd is zolang er sprake is van een bepaalde 
achterstandspositie van de betreffende minderheidsgroep; 

- in geval van aanpassingen in het voorkeursbeleid moet de verwerking van etniciteit gegevens eveneens 
worden heroverwogen; 

- betrokkene heeft geen schriftelijk bezwaar gemaakt tegen verwerking van gegevens over etniciteit. 
 
Indien aan de voorwaarden is voldaan en de hierboven genoemde categorieën gegevens verwerkt mogen 
worden, dan dient men alsnog aan de algemene bepalingen van de Wbp inzake de verwerking van 'gewone' 
gegevens te voldoen. Daaronder valt ook het doelbindingsvereiste uit artikel 9 Wbp dat vereist dat indien een 
werkgever bestaande gegevens wil gebruiken voor het voeren van een bepaald voorkeursbeleid, steeds moet 
worden getoetst of het doel van dit voorkeursbeleid verenigbaar is met het doel waarvoor de gegevens 
oorspronkelijk zijn verkregen. 
 
De AVG, welke vanaf 25 mei 2018 van toepassing is, bevat een vergelijkbaar verbod voor de verwerking van 
bijzondere persoonsgegevens omtrent etnische afkomst. De Uitvoeringswet regelt de uitzondering op het 
verbod van persoonsgegeven waaruit etnische afkomst blijkt en deze regeling is identiek aan de huidige regeling 
onder de Wbp. De mogelijkheden en voorwaarden die hierboven uiteen zijn gezet, gelden dus krachtens de 
Uitvoeringswet ook na inwerkingtreding van de AVG. Omdat er een verschil bestaat tussen de 
uitzonderingsgronden uit de Wbp en die in de AVG zijn opgenomen, zijn ook de mogelijkheden en voorwaarden 
van vastlegging van persoonsgegevens over etniciteit minder scherp te stellen dan deze mogelijkheden en 
voorwaarden onder de Wbp. Echter, de wetgever heeft aangegeven de huidige regeling zo veel mogelijk te 
handhaven, tenzij dit onmogelijk is in het licht van de AVG. Gezien het feit dat de huidige regeling wordt 
gehandhaafd in het wetsvoorstel Uitvoeringswet, lijkt de wetgever dit mogelijk te achten in het licht van de 
AVG. Dit zou betekenen dat ook de uitzondering op het verwerkingsverbod voor bijzondere persoonsgegevens 
omtrent etniciteit op basis van een voorkeursbeleid gehandhaafd kan worden. 
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4. Bevindingen praktische mogelijkheden en 
beperkingen vrijwillige vastlegging 

Dit hoofdstuk richt zich op de praktische mogelijkheden en beperkingen van vrijwillige vastlegging van 
culturele diversiteit. Aan de hand van dit deel van het onderzoek zal hierna het volgende inzichtelijk worden: 

a) Welke mogelijkheden biedt een vrijwillige vastlegging? Welke informatie kan worden opgehaald door 
middel van vrijwillige vastlegging? Wat voor categorieën en definities worden zoal door werkgevers 
gebruikt bij deze vastlegging (niet-westers/westers of land van afkomst/achtergrond etc.)?  

c) Hoe start een werkgever met de vrijwillige vastlegging onder zijn/haar werknemers? Hoe bereidwillig 
zijn medewerkers om mee te werken aan een vrijwillige vastlegging? Hoe kan je deze bereidwilligheid 
vergroten? 

d) Is vrijwillige vastlegging een kansrijke manier voor werknemers om te kunnen sturen op de culturele 
diversiteit van hun bedrijf? Welke kansen en valkuilen heeft de vrijwillige vastlegging?  

e) Zijn er methoden om vrijwillige vastlegging van werknemers te bevorderen? Gedacht kan worden aan 
stimuleringsprogramma’s met betrekking tot scholing of gezondheid.  

 

4.1. De start van vrijwillige vastlegging culturele 
diversiteit 

 
Veranderen en beginnen aan iets nieuws kost tijd en energie. Zeker als het gaat om een grotere groep mensen in 
beweging te krijgen. Eén van de respondenten gaf in het interview aan: “Zonder een duidelijke case voor 
change met een directe link naar de business, krijg je diversiteit niet verankerd in je organisatie. Het is 
belangrijk dat er waarde wordt toegevoegd voor de klant en daarmee voor de organisatie.”  
 
Door de andere respondent werd gezegd: “Bij nastreven van een divers personeelsbestand is het van belang 
dat de beweging van twee kanten komt. Zowel van de minderheidsgroep, alsmede van de meerderheidsgroep. 
Echter moet iemand de eerste stap zetten.” 
 
Deze uitspraken raken de kern van het succesvol starten met sturen op diversiteit. De ervaring leert ons dat 
succesvolle bedrijven hun diversiteitsbeleid koppelen aan hun ondernemingsstrategie en vertalen naar de 
desbetreffende HR processen. Hierdoor wordt het diversiteitsbeleid breed gedragen. Dit wordt ondersteund 
door wetenschappelijk onderzoek van o.a. Kotter9. Hij onderscheidt op basis van zijn onderzoek acht stappen 
om succesvol te veranderen: 

1. Vestigen van urgentiebesef 
2. Vormen van een leidende coalitie  
3. Ontwikkelen van visie en strategie 
4. Communiceren van de verandervisie 
5. Creëren van een breed draagvlak  
6. Realiseren van korte termijnresultaten  
7. Consolideren en in beweging blijven 
8. Verankeren van nieuwe benaderingen in de cultuur 

In de gesprekken met de twee respondenten zijn elementen van deze stappen ter sprake gekomen in hun 
aanpak (zonder dat Kotter is aangehaald door ons of door hen in de gesprekken). Hieronder zijn de bevindingen 
nader uitgewerkt. 
 

Case for change, visie en strategie 

Voordat de twee onderzochte organisaties zijn gaan nadenken over vastlegging van culturele diversiteit, zijn ze 
in gesprek gegaan met de organisatie over culturele diversiteit. Er zijn gesprekken geweest met medewerkers, 
managers en de top van de organisatie. Ook hebben beide onderzochte organisaties in hun zoektocht om hun 

                                                             
9 Kotter, J.P. (1996). Leading Change. Harvard Business School Press, Boston 

http://www.changemanagementonline.com/de-verandervisie-what-it-should-be/
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visie en strategie scherp te krijgen, contact gezocht met anderen buiten de organisatie, zoals vakgenoten bij 
andere organisaties, klanten en mensen uit onderwijs- en overheidsinstellingen.  
 
Dit leverde een duidelijke business case op om te streven naar culturele diversiteit. Een volgende stap is om 
doelstellingen te verbinden aan culturele diversiteit, die dan vervolgens gemonitord kunnen worden. Beide 
onderzochte organisaties zijn ervan overtuigd dat een divers personeelsbestand bijdraagt aan competitief 
voordeel, mede omdat beide organisaties een internationaal en divers klantenbestand hebben. Het is volgens de 
onderzochte organisaties belangrijk je klant goed te begrijpen, en dat vraagt om een goede afspiegeling van de 
klanten en de maatschappij in het personeelsbestand. Dit kwam bij beide organisaties al gedeeltelijk tot uiting 
door aandacht voor man / vrouw verhoudingen, verschillende generaties op de werkvloer en seksuele 
geaardheid.  
 
Met deze visie op diversiteit wordt direct aangesloten bij de strategie en de context waarin de organisaties zich 
in begeven. In het streven naar een divers personeelsbestand, kwam er bij beide organisaties al snel behoefte 
aan managementinformatie om te kunnen sturen. Uit beleidsstukken van één van de organisaties blijkt dat er 
bij de start om te gaan sturen op culturele diversiteit, een vier-fasen benadering is gekozen om meer grip te 
krijgen. De fasen bestaan uit: 
 

1. de implementatie van vastlegging van culturele diversiteit;  
2. het analyseren van de data (inclusief vergelijkingen maken met medewerkers tevredenheid onderzoek 

data); 
3. passend beleid ontwikkelen en vaststellen;  
4. uitvoeren van beleid. 

 
Communiceren en breed draagvlak creëren voor de uitvraag 

Beide respondenten geven aan dat het ontbreken van een duidelijk en zichtbaar diversiteitsbeleid weerstand 
oproept om culturele achtergrond vast te leggen, omdat medewerkers dit dan niet in context kunnen plaatsen. 
Het kan dan helpen als de organisatie de doelstellingen op het gebied van diversiteit deelt binnen en buiten het 
bedrijf. Dit geeft transparantie en richting, en vraagt om een goede communicatiestrategie.  
 
De beleidsmedewerkers diversiteit gaven aan dat om succesvol draagvlak te creëren het betrekken van 
verschillende stakeholders belangrijk is. Zeker ten aanzien van een privacy gevoelig onderwerp als vastlegging 
van culturele achtergrond. Door mensen te betrekken kunnen ideeën samen worden gevormd en getoetst. De 
betrokkenen kunnen adviseren over beleid en manier van communiceren. Stakeholders die betrokken kunnen 
worden zijn: HR-medewerkers, bestuurders, adviesorganen (bestaande uit bijvoorbeeld medewerkers uit de 
doelgroep), zoals de Raad van Advies of de OR, de juridische afdeling en de IT afdeling.  

Eén van de organisaties heeft een speciale taskforce opgericht bestaande uit medewerkers die de doorstroom 
van diversiteit in de top en subtop van de organisatie willen bevorderen. Dit waren een aantal sleutelfiguren, 
zoals het hoofd recruitment, -communicatie, een diversity & inclusion consultant en enkele rolmodellen die 
hoge functies bekleden uit de doelgroep zelf. Zij kwamen met praktische initiatieven (zie voor voorbeelden 
vraag 3.5). Het oprichten van een adviesorgaan onderschrijven wij als een best practice, omdat dit transparantie 
en directe medewerker betrokkenheid creëert. De onderzochte organisaties gaven aan veel geleerd te hebben 
over de manier waarop zij communiceren over diversiteitsbeleid. Zo gaven zij aan dat het veel vragen oproept 
wanneer communicatie inconsequent of te gedetailleerd is. Het is aan te bevelen om een juiste balans te vinden. 

Bovendien behoeft elke fase van het uitrollen van het beleid andere type communicatie. In het begin is er 
behoefte geïnformeerd te worden over waarom culturele diversiteit wordt vastgelegd en hoe dit gebeurt. In 
latere fases is het juist effectief om te communiceren over wat het beleid heeft opgeleverd.  
Voorbeelden van effectieve communicatieboodschappen zijn: “We willen dat ons personeelsbestand een 
reflectie is van ons klantenbestand, zodat we onze klanten nog beter kunnen bedienen.” of “Wij geloven dat 
culturele diversiteit ons nog meer in staat stelt met creatieve nieuwe oplossingen te komen”.  
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4.2. De uitvraag naar vrijwillige vastlegging culturele 
diversiteit en terminologie 

Het proces rondom de uitvraag van gegevens over culturele diversiteit dient dus binnen de wettelijke kaders 
plaats te vinden zoals hiervoor beschreven in Hoofdstuk 3. Daarom is het noodzakelijk om te toetsen of het 
beleid voldoet aan juridische voorwaarden. De respondenten geven aan dat zij met de juridische afdeling 
binnen hun organisatie hebben afgestemd. Eén van de respondenten geeft aan dat destijds ook met 
beleidsmakers van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is afgestemd, en het beleid is 
voorgelegd aan de College Bescherming Persoonsgegevens. 
 
Zoals uiteengezet in 3.2 moet de organisatie kunnen aantonen dat er een achterstand is van een bepaalde 
minderheidsgroep om persoonsgegevens met betrekking tot etnische achtergrond te kunnen verwerken door 
middel van vastlegging. Het is onduidelijk hoe organisaties kunnen aantonen dat er achterstand is van een 
minderheidsgroep zonder dat er gegevens beschikbaar zijn. We zien dat in praktijk organisaties daarom moeite 
hebben om invulling te geven aan deze wetgeving. De onderzochte organisaties hebben vooral ingezet op 
dataveiligheid en anonimisering.  
 
Eén van de mogelijkheden om inzicht te krijgen in de culturele achtergrond van medewerkers is via vastlegging 
van bepaalde gegevens over etniciteit. Dat is echter uitsluitend toegestaan in het kader van een voorkeursbeleid 
en binnen de overige wettelijke kaders (zie paragraaf 3.2).  
Anonimisering van persoonsgegevens is een ook mogelijkheid om meer inzicht te krijgen in de culturele 
achtergrond van medewerkers. Door anonimisering van persoonsgegevens blijven gegevens over die niet 
herleidbaar zijn tot een persoon. Voor kleinere organisaties die willen starten met het vastleggen van-, en 
rapporteren over culturele diversiteit, kan het waarborgen van anonimiteit een uitdaging zijn. Echter is 
vastlegging geen doel op zichzelf. Het moet bijdragen aan het opbouwen van een divers personeelsbestand. In 
dat geval wordt vastlegging gebruikt om inzicht te krijgen in de personeelssamenstelling. Daarom is vastlegging 
met name interessant voor grote bedrijven, omdat zij niet voldoende in beeld hebben wat de 
personeelssamenstelling is en hoe deze zich ontwikkelt. Kleinere bedrijven zouden daar al een beter beeld van 
moeten hebben. Vastlegging is dus met name  interessant binnen grotere organisaties, waar de kans dat 
anonimiteit gewaarborgd wordt ook groter is.  
 
De onderzochte organisaties hebben ieder de uitvraag naar culturele diversiteit anders ingericht: 
 
Organisatie 1 
Vóór indiensttreding krijgen medewerkers een onboarding pakket toegestuurd. Daarin zit informatie over de 
arbeidsvoorwaarden, strategie en waarden van het bedrijf en de verschillende initiatieven en communities die 
de organisatie heeft (o.a. gericht vrouwen in de top, seksuele geaardheid en culturele diversiteit).  
In het pakket zit ook het een formulier voor de vastlegging van de achtergrond van de medewerker. Hierin legt 
de organisatie uit hoe belangrijk zij diversiteit vindt, wat het belang is van vastlegging ten behoeve van 
monitoring, dat bij vastlegging anonimiteit gewaarborgd wordt en dat het vrijblijvend is om het formulier in te 
vullen. In het formulier wordt gevraagd waar de medewerker zelf is geboren en waar zijn/haar ouders zijn 
geboren. Dit formulier wordt verwerkt door HR. De organisatie verkrijgt zo op medewerkersniveau informatie 
over de culturele achtergrond van de medewerker. De individuele gegevens kunnen niet ingezien worden door 
leidinggevenden of beleidsmakers. De gegevens worden slechts op groepsniveau gerapporteerd aan de 
diversiteitsmanager. De diversiteitsmanager rapporteert aan de HR-afdeling en betrokken organen in de 
organisatie. 
 
Organisatie 2 
Na indiensttreding krijgen medewerkers een e-mail met de vraag of zij willen meewerken aan de vastlegging 
van hun culturele achtergrond. De organisatie werkt met een HR self-service systeem, waarin de medewerker 
zelf verantwoordelijk is voor het beheren van zijn of haar persoonlijke gegevens. De medewerker kan in het 
systeem zelf zijn gegevens invullen en zich kenmerken als “niet-westerse medewerker” op basis van de definitie: 
medewerkers is zelf, of één van zijn/haar ouders is geboren in een niet-westers land (zie tabel 1). De 
medewerker kan daar ook in aangeven of hij/zij wil dat de gegevens gebruikt worden voor beleidsvorming. De 
beleidsmedewerker diversiteit en manager kunnen vervolgens anonieme rapportages aanvragen. Daarnaast 
wordt er elk kwartaal een e-mail gestuurd aan medewerkers die het nog niet hebben ingevuld, met het verzoek 
om in te vullen.  
 
De diversiteitsmedewerkers hebben ons bedrukt in het interview dat het belangrijk is om aandacht te besteden 
aan passende terminologie in de communicatie over de uitvraag. De respondenten van beide organisaties gaven 
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bijvoorbeeld aan dat de term ‘registratie’ veel negatieve associaties oproept en dat daarom is gekozen voor 
“vastlegging”. Registratie kan doen herinneren aan de Tweede Wereldoorlog en andere oorlogen waarin het 
verplicht werd gesteld om geloofsovertuiging of culturele achtergrond vast te leggen.  
 
In de onderstaande tabel worden voorbeelden genoemd van gebruikte terminologie in de uitvraag naar 
culturele achtergrond: 
 
Tabel 1: Gebruikte terminologie 

Bron Terminologie Definitie 

Het Centraal Bureau voor de Statistiek 
(CBS) 

Personen met migratieachtergrond 
Personen die zelf, of waarvan ten 
minste één ouder in het 
buitenland is geboren. 

CBS (verdieping) 
Personen met een niet-westerse 
migratieachtergrond.  

Personen met als herkomstland 
één van de landen in Afrika, 
Latijns-Amerika en Azië (inclusief 
Turkije). Op grond van de 
sociaaleconomische en sociaal-
culturele positie tot de westerse 
landen geldt een uitzondering 
voor Indonesië en Japan. Zij 
worden als westers gezien. Het 
gaat vooral om personen die in het 
voormalig Nederlands-Indië zijn 
geboren, respectievelijk 
werknemers van Japanse 
bedrijven en hun gezinnen. 

Organisatie 1 Niet-westerse medewerkers 
Conform CBS definitie Personen 
met een niet-westerse 
migratieachtergrond 

Organisatie 2 
Medewerkers met een niet-westerse 
migratieachtergrond 

Conform CBS definitie Personen 
met een niet-westerse 
migratieachtergrond 

   

Beide organisaties hanteren een definitie conform de CBS definitie van personen met een niet-westerse 
migratieachtergrond, omdat dit de mogelijkheid geeft om vergelijkingen te maken met externe data.  
 

4.3. Sturen op culturele diversiteit 
 

Het vastleggen van cijfers over culturele diversiteit geeft handvatten voor beleid en sturing. In beide 
organisaties worden de cijfers rondom diversiteit elk kwartaal aan de Raad van Bestuur gerapporteerd (direct of 
indirect). Er worden rapportages gemaakt waarin het gehele personeelsbestand wordt bekeken. Daarnaast 
worden doorsnedes gemaakt op functieniveau en organisatieonderdelen indien groot genoeg. 
De professional service firm rapporteert bijvoorbeeld op bedrijfsonderdeel niveau. In praktijk betekent dit dat 
over groepen van ongeveer 700 tot 1500 medewerkers wordt gerapporteerd.   
 
Er wordt  gekeken naar de verhoudingen per functieniveau van medewerkers met een westerse en niet-westerse 
achtergrond. Daarnaast worden analyses gedaan op instroom, doorstroom en bij één van de organisaties ook op 
uitstroom. Als de groepen te klein zijn worden de analyses niet gedaan omdat gegevens dan mogelijk 
herleidbaar zijn tot personen.  
 

Tevens wordt er gekeken naar verschillen in salaris, zoals ook bij man / vrouw analyses in veel organisaties al 
gebeurt. De rapportages laten zien wanneer organisatieonderdelen het goed of slecht doen, en indien nodig 
wordt erop gestuurd. Deze analyses laten specifiek zien op welke punten de deelname van medewerkers met 
een niet-westerse achtergrond stagneert. De cijfers geven vervolgens input aan beleid. 
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Functieniveau analyse wordt bij de onderzochte organisatie onderverdeeld overeenstemmend met het 
functiehuis van de organisatie. Een voorbeeld van een functieniveau uitsplitsing is: 

- Directeur 
- Senior Manager 
- Manager 
- Assistent Manager 
- Adviseur 
- Junior Adviseur 

 
Wanneer een groep te klein is waardoor gegevens herleidbaar zijn tot een individu is er geen sprake van 
anonieme gegevens en mag de verwerking van persoonsgegevens over etniciteit dus alleen plaatsvinden op 
basis van de uitzonderingen hierboven beschreven onder 3.2 (identificatie of voorkeursbeleid). Op basis van de 
informatie die wij hebben is het niet mogelijk om hiervoor een grens te kwantificeren. Wat we graag willen 
meegeven als ‘common sense’ omtrent de vastlegging is het volgende: 1) de organisatie of de betrokken groep 
individuen (bijvoorbeeld afdeling of business unit) moet groot genoeg moet zijn alsmede dat 2) de groep 
medewerkers met een niet-westerse achtergrond groot genoeg moet zijn. Bijvoorbeeld, wanneer er op de 100 
medewerkers 2 medewerkers zijn met een niet-westerse achtergrond, kan de anonimiteit niet goed 
gewaarborgd worden. Bovendien is de vastlegging hiervan ook minder relevant, omdat HR vaak voldoende 
inzicht heeft in de groep.  
 
 
Beide respondenten geven aan dat vrijwillige vastlegging een kansrijke manier is om te sturen op culturele 
diversiteit. Drie belangrijke redenen worden aangedragen: 

- Het helpt om het gesprek te starten: met de beschikbaarheid van cijfers kun je als beleidsmaker laten 
zien waar de pijnpunten zitten. Beide respondenten geven aan dat de data bijvoorbeeld laat zien dat het 
aandeel medewerkers met een niet-westerse achtergrond vooral in de senior functies achterblijft en dat 
de (historische) doorstroom kansen kleiner zijn. Met cijfers die dit aantonen kan direct een gesprek 
worden aangegaan met de top van de organisatie en managers. 

- Het dient als input voor gericht beleid en programma’s: cijfers zijn nuttig om gericht beleid te maken 
om problemen aan te pakken.  

- Het geeft een signaal af naar het management als de data trends laat zien waarbij er een ontwikkeling is 
in het personeelsbestand dat niet in lijn is met je strategische doelstelling om een diverse en inclusieve 
organisatie te zijn.  

 
Echter, diversiteit blijft een moeilijk onderwerp om op te sturen. Zoals één van de respondenten aangeeft, is het 
niet mogelijk om één op één te laten zien wat de effecten zijn van diversiteitsbeleid op betere bedrijfsresultaten. 
De informatie wordt bijvoorbeeld niet aan performance gekoppeld. Zelfs als dit wel zou worden gedaan is het 
niet mogelijk om te controleren voor alle externe factoren (e.g. markttrends) die bedrijfsresultaten kunnen 
beïnvloeden. Bovendien is groepsdynamiek binnen een organisatie, die ontstaat als gevolg van diversiteit 
(positief of negatief), moeilijk direct te koppelen aan bedrijfsresultaten. Daardoor is het onmogelijk om directe 
effecten van diversiteitsbeleid te laten zien. Wij adviseren bedrijven ook niet om deze koppeling te maken, maar 
te vertrouwen op wetenschappelijk onderzoek dat laat zien dat diversiteit binnen een inclusieve organisatie een 
positieve invloed heeft op bedrijfsresultaten10.  
 

4.4. Bereidwilligheid van medewerkers  

Beide respondenten geven aan dat bereidwilligheid van medewerkers om culturele diversiteit vast te leggen 
groot is. Bij de eerste organisatie was de vastlegging van culturele achtergrond 81% bij aanvang in 2013. Dit is 
gestegen naar 89% in 2017. Bij de tweede organisatie zijn de exacte cijfers niet bekend, maar is de schatting 

                                                             
10 Zie onder andere:   
Kochan, T., Bezrukova, K., Ely, R., Jackson, S., Joshi, A., Jehn, K., Leonard,J., Levine,D. & Thomas, D. (2003). The effects of 
diversity on business performance: Report of the diversity research network. Human resource management, 42(1), 3-21. 
Cox, T. H., & Blake, S. (1991). Managing cultural diversity: Implications for organizational competitiveness. The Executive, 
45-56. 
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60% bij aanvang rond 2011, en rond de 70% in 2017. Medewerkers die geen informatie hebben verstrekt over 
hun achtergrond worden niet meegenomen in het onderzoek.  

Een gedeelde ervaring is dat meer weerstand wordt ervaren in de beginfase, tijdens het bespreken waarom 
diversiteit belangrijk is. Ook bij het starten van vastlegging zijn veel vragen gesteld over het nut ervan, wat er 
met de data gebeurt en of het anoniem verwerkt wordt. Opvallend genoeg kwam volgens één van de 
respondenten weerstand vooral uit de hoek van niet-westerse medewerkers.  

 

Aandacht voor het proces 

Vastlegging van persoonsgegevens, en zeker het vastleggen van de achtergrond van medewerkers, is een 
gevoelig onderwerp. Daarom is het belangrijk dat het proces rondom vastlegging en het gebruik van data goed 
op orde is. Ten eerste roept het veel vragen en weerstand op wanneer het proces onduidelijk is. Ten tweede zijn 
er juridische voorwaarden verbonden aan het gebruik en vastlegging van persoonsgegevens (zie 3.2).  
 
Zichtbaarheid van het beleid 

Zichtbaarheid kan enerzijds gecreëerd worden door communicatie 
vanuit de top van de organisatie over het belang van diversiteit. 
Anderzijds is het belangrijk dat geboekte resultaten en initiatieven 
rondom diversiteit zichtbaar zijn. Beide organisaties hebben 
bijvoorbeeld trainingsmodules gerelateerd aan diversiteit 
beschikbaar voor medewerkers, HR en managers. Daarnaast worden 
er events en andere programma’s georganiseerd, waardoor 
medewerkers het signaal krijgen dat de organisatie diversiteit 
belangrijk vindt en om die reden de culturele achtergrond van haar 
medewerkers wil achterhalen. 

Integreren in processen 
Belangrijk is dat diversiteit niet een losstaand onderwerp is en verweven wordt in alle processen, denk aan: 
recruitment, talent management en learning & development. De organisaties gaven als voorbeeld het aanbieden 
van opleidingen gerelateerd aan diversiteit, zoals multicultureel vakmanschap. Daarnaast worden recruiters en 
managers getraind voor ‘recruiting zonder vooroordeel’. Dit is één van de manieren waarop de organisaties 
meer cultureel talent binnen proberen te halen. Daarnaast zoeken de geïnterviewde organisaties actief 
verbinding met multiculturele studentenverenigingen. Bij het organiseren van evenementen voor studenten 
zoals bijvoorbeeld inhousedagen wordt het achterban van deze multiculturele studentenverenigingen actief 
benaderd of de organisatie kiest ervoor om de studentenvereniging of evenementen van de studentenvereniging 
te sponsoren11. 
 
Draagvlak leiderschap 
Zoals al eerder aangegeven is zichtbare steun van leiderschap een 
katalysator, die ervoor zorgt dat de lagen eronder zich aan het beleid gaan 
committeren. Eén van de respondenten ervaart dat medewerkers en 
managers diversiteit een waardevol thema vinden en hier graag aan willen 
bijdragen. Echter, wanneer het bijdragen hieraan ingewikkeld wordt en veel 
inzet vergt haakt een groot deel af. De steun van leiderschap kan op dat 
moment commitment afdwingen.  
 

4.5. Stimuleringsprogramma’s 
 
Concrete voorbeelden van bredere diversiteitsprogramma’s zijn: 

 Een week toegewijd aan diversiteit: de organisatie van een wereldwijde Diversity Week met 

verschillende activiteiten om medewerkers uit te dagen hun blik te verbreden en open te staan voor 

elkaars unieke talent.  

                                                             
11 Dit zien we vaker bij bedrijven die multicultureel talent willen aantrekken. Campus recruitment wordt door veel grote 
bedrijven structureel gedaan via onder andere sponsoring van studentenverenigingen of activiteiten, echter sluiten 
multiculturele studenten zich gemiddeld minder aan bij studentenverenigingen die zich voornamelijk richten op de 
Nederlandse studentencultuur. Daarom kunnen bedrijven ervoor kiezen om ook gericht aansluiting te zoeken met 
studentenverenigingen die zich richten op multicultureel talent.  

“De belangrijkste methode 
om vrijwillige vastlegging te 
bevorderen is de 
toegevoegde waarde ervan 
zichtbaar maken. Dit kan 
door het creëren van 
zichtbaarheid voor het 
beleid, interventies en 
programma’s” 

“Het helpt dat de CEO 
bij de kwartaalmeeting 
en in zijn blogs 
diversiteit consequent 
benoemt als een 
belangrijk thema” 
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 Onafhankelijk beoordelen: een onafhankelijke derde wordt betrokken bij beoordelingsgesprekken om 

groepsdenken te voorkomen en medewerkers bewust te maken van vooroordelen tijdens 

beoordelingsgesprekken. Hierdoor wordt beoogd dat medewerkers zo objectief mogelijk worden 

beoordeeld op hun kwaliteiten.  

 Opleiding- bijvoorbeeld E-learning gericht op blikverbreding: een training geboden aan medewerkers 

die bestaat uit psychologische testen en casestudies om te illustreren hoe onbewuste vooroordelen een 

belemmering kunnen zijn voor het bereiken van een diverse werkomgeving. Het doel is iedereen aan te 

moedigen actie te ondernemen om nog meer inclusief te zijn en open te staan voor elkaar.  

 Delen van ervaring: het delen van kennis en inzet en het doen van onderzoek naar diversiteit en 

inclusie door middel van onder andere publicaties. Na tien jaar ervaring en focus op diversiteit en 

inclusie weet de betrokken organisatie goed wat wel en niet werkt.  

 Onbewuste bewustwording: in al het marketing materiaal (zowel intern als extern) laat de organisatie 

zien dat zij een diverse personeelssamenstelling hebben.  

 Mentorprogramma: een programma waarbij medewerkers met een niet-westerse achtergrond 

gekoppeld worden aan medewerkers met een niet-westerse achtergrond die een hoge positie bekleden.  

 Zichtbaarheid: meerdere initiatieven waarmee zichtbaarheid wordt gecreëerd voor kleurrijk talent. 

Aanleiding hiervoor is geweest dat het beeld was dat er onvoldoende kleurrijk talent is dat door kan 

stromen naar de pijplijn naar de subtop en subtop. Door zichtbaarheid te creëren beoogt de organisatie 

dat kleurrijk talent niet over het hoofd wordt gezien bij promoties.  

 Facultatieve vakantiedagen: medewerkers kunnen specifieke religieuze vakantiedagen zoals 2e 

Pinksterdag inruilen voor een vakantiedag uit eigen religie.  

 De culturele agenda: een kalender waarin alle belangrijke religieuze dagen van een groot aantal religies 

staan vermeld; hiermee kan rekening gehouden worden bij het plannen van bijvoorbeeld verplichte 

trainingen.  

 

4.6 Conclusie: praktische mogelijkheden en beperkingen 
vrijwillige vastlegging 

Vastlegging wordt in beide onderzochte organisaties ervaren als een kansrijke manier om effectief te kunnen 
sturen op culturele diversiteit. Uit het onderzoek kunnen samengevat de volgende conclusies over de kansen en 
valkuilen worden getrokken: 

1. Starten met diversiteitsbeleid en vrijwillige vastlegging: Beide respondenten geven aan dat het begin 
van het traject van vastlegging uitdagend is. Naast het kunnen ontstaan van praktische obstakels, zoals 
technische en juridische, is er in het begin van het traject ook veel weerstand vanuit de medewerkers. 
Voor een sterk diversiteitsbeleid en draagvlak voor vrijwillige vastlegging van culturele diversiteit is het 
belangrijk dat diversiteit onderdeel uitmaakt van de organisatiestrategie. De business case van 
diversiteit dient gerelateerd te zijn aan bijvoorbeeld de klant en de markt waarin een organisatie zich 
begeeft. Er moet antwoord gegeven kunnen worden op de vraag waarom de organisatie de gegevens wil 
vastleggen en wat het beoogde doel is dat men wil bereiken.  
 

2. Een gemeenschappelijk beeld: Wij raden organisaties aan om een gemeenschappelijk beeld te creëren 
over breder diversiteitsbeleid en beleid rondom vastlegging. Aandacht voor een gepaste 
communicatiestrategie kan daarbij helpen. Het is aan te bevelen dat de communicatiestrategie wordt 
ontwikkeld met input van verschillende vertegenwoordigers van de organisatie zodat de meest 
geschikte stijl, boodschap en terminologie wordt gebruikt. Een belangrijk kanaal voor communicatie is 
de top van de organisatie.  
 

3. Draagvlak: Het is aan te bevelen medewerkers zelf te betrekken bij de ideevorming en implementatie 
van diversiteitbeleid en vrijwillige vastlegging van culturele diversiteit. Ook gesprekken aangaan met 
adviesorganen, ondersteunende functies binnen de organisaties en externe partijen draagt bij aan 
betrokkenheid en bereidwilligheid voor culturele diversiteit te vergroten. Het expliciet uitspreken van 
draagvlak door top van de organisatie is een goede methode om acceptatie en commitment te creëren 
voor de lagen eronder. In beide organisaties is diversiteit een thema dat op de agenda staat van de RvB. 
Draagvlak kan worden vergroot door een juiste communicatiestrategie, en door zichtbaar te maken 
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welke invulling er wordt gegeven aan diversiteit en wat het beleid oplevert. Dit kan gedaan worden door 
ervoor te zorgen dat diversiteit verweven is in alle processen van de organisatie, zoals bijvoorbeeld 
recruitment. Tevens dragen stimuleringsprogramma’s bij aan het vergroten van draagvlak en 
betrokkenheid binnen de organisatie. 
 

4. Aandacht voor het proces: Wij adviseren dat het proces rondom vrijwillige vaststelling van culturele 
diversiteit zowel praktisch op orde is als juridisch is afgedicht. Het begint bij beeldvorming en 
taalgebruik. In beide organisaties viel het woord “registratie” verkeerd, omdat het negatieve associaties 
oproept. Daarnaast moet ook voorkomen worden dat medewerkers het idee krijgen dat er sprake is van 
positieve discriminatie of dat medewerkers met een niet-westerse achtergrond zich in een hokje gestopt 
voelen. Tevens dient er aandacht te zijn voor de manier waarop de data wordt verwerkt en 
gerapporteerd. Het proces rondom de uitvraag van gegevens over culturele diversiteit dient op grond 
van de wet te worden gedaan zoals hiervoor beschreven. Om persoonsgegevens over etniciteit vast te 
leggen is de organisatie dus verplicht om aan te tonen dat dit gebeurt ten behoeve van 
identificatiedoeleinden of in het kader van een voorkeursbeleid. Dit voorkeursbeleid moet voldoen aan 
de vereisten dat sprake is van een achterstand van een minderheidsgroep, en dat het zal worden 
gebruikt om die achterstand te verminderen. In de praktijk is het moeilijk om zonder relevante data aan 
te tonen dat er sprake is van een achterstand van een minderheidsgroep. Tevens zien we dan dat de 
organisatie zo goed mogelijk beargumenteert dat sprake is van een achterstand van een bepaalde groep 
zonder persoonsgegevens te verwerken. Vervolgens worden persoonsgegevens direct beschermd en 
geanonimiseerd en op die manier gebruikt voor rapportages. Beide organisaties hebben veel aandacht 
voor privacy en data veiligheid. Om te waarborgen dat er binnen de juridische kaders wordt geacteerd is 
het in algemene zin van belang dat er goed wordt samengewerkt door afdelingen binnen de organisatie 
die verantwoordelijk zijn voor onder andere het IT systeem, HR en juridische zaken.  
 

5. Gebruik van data: Het verzamelen van gegevens moet geen doel op zichzelf zijn. De data hebben pas 
toegevoegde waarde als ze gebruikt worden om diversiteitsbeleid aan te scherpen en als input voor 
sturing. Hiermee wordt de toegevoegde waarde van de data zichtbaar. Daarnaast is het belangrijk om 
structureel (bijvoorbeeld elk kwartaal) te rapporteren over de voortgang van diversiteitsbeleid en het op 
de agenda zetten van stakeholders in de top van de organisatie. De effectiviteit van interventies is 
afhankelijk van onder andere de timing en de aard van de interventie. De reactie op cijfers kan de 
neiging oproepen om direct te willen bijsturen, echter blijft diversiteit een moeilijk onderwerp om op te 
sturen. Zoals één van de respondenten aangeeft, is het niet mogelijk om één op één te laten zien wat de 
effecten zijn van diversiteitsbeleid op bedrijfsresultaten. De informatie wordt bijvoorbeeld niet aan 
performance gekoppeld. Zelfs als dit wel zou worden gedaan is het niet mogelijk om te controleren voor 
alle externe factoren (e.g. markttrends) die bedrijfsresultaten kunnen beïnvloeden. Data geeft richting, 
maar dient dus zorgvuldig en in de context geïnterpreteerd te worden.  

 


