
Na aanleiding van de toezegging richting de PvdA om een nadere informatiebijeenkomst te 
organiseren heeft de PvdA het volgende hierover gezegd: 
 
Eigenlijk zou het onderwerp van vandaag niet politiek moeten zijn. De gemeente zou een afspiegeling van de 
stad moeten zijn. Het streven naar een evenredige vertegenwoordiging van mensen met een diverse 
achtergrond zou heel normaal moeten zijn. Het toeval wil dat dit onderwerp vandaag op Coming Out Day, een 
dag dat in het teken staat van emancipatie, besproken wordt. We leven in een stad waar iedereen mag zijn wie 
die is en wie die wil zijn. Leven we ook in een stad waarin je kan worden wat je wilt?   
 
Tijdens de vorige bijeenkomst heb ik gevraagd hoeveel medewerkers met een bi-culturele achtergrond, die meer 
dan 5000 euro per maand verdienen, werkzaam zijn in de ambtelijke organisatie. Dat is in de top van de 
organisatie. Dan gaat het over de directeuren, de afdelingshoofden en wellicht de teamleiders. Een vraag die 
ongemakkelijk aanvoelt, maar die wel zo scherp gesteld moet worden. Omdat het denken over diversiteit niet 
moet stoppen bij goede bedoelingen, maar dat we als gemeente echte het verschil kunnen maken. Dat we ons 
daar bewust van zijn en dat we daarop acteren. Dat we een hoopvolle stap maken, voor hen die zich op dit 
moment misschien niet zo herkennen in de gemeente of zich misschien niet gehoord voelen. We hebben net als 
bij de vrouwenemancipatie en emancipatie van de LHBTIQ+ gemeenschap als gemeente ook een belangrijke 
voorbeeldrol te vervullen. Helaas was het antwoord dat we het niet registreren en niet weten.    
 
Waarom dan toch aandacht voor dit gegeven? De PvdA is van mening dat een eerlijker verdeling van topposities 
bijdraagt aan meer kansengelijkheid in de samenleving en zorgt ervoor dat potentiële talenten meer ruimte 
krijgen zich te ontwikkelen. Bovendien wordt ons beleid effectiever en efficiënter. Van de ruim 220.000 
Tilburgers hebben 62.000 mensen een migratieachtergrond; ruim twee keer zoveel als twintig jaar geleden. 
Onder mensen met een niet-westerse achtergrond is de werkloosheid drie keer zo hoog als onder mensen 
zonder migratieachtergrond. Ook werken naar verhouding weinig migranten op een hoge positie. Die verschillen 
zijn maar voor een deel te verklaren door factoren als leeftijd, opleiding en werkervaring. Bovendien is de 
achterstand op de arbeidsmarkt van mensen met een migratieachtergrond de afgelopen vijftien jaar niet kleiner 
geworden, terwijl hun taal- en opleidingsniveau in die tijd steeg.   
 
Meten is weten zeg ik u. Als ik uw document lees dan heb ik daar waardering voor en zeggen we hetzelfde, maar 
bedoelen we dat ook? Maken we onze ambitie meetbaar? Of laten we het op zijn beloop. De gemeente 
Amsterdam heeft bijvoorbeeld haar eigen organisatie tegen het licht gehouden en concludeert dat het 
personeelsbestand van de gemeente geen afspiegeling is van de Amsterdamse beroepsbevolking, vooral niet in 
de hogere management- en directiefuncties. Moet u niet met uw collega’s in Amsterdam in gesprek om te 
bezien of u dat onderzoek niet gewoon in Tilburg herhalen?  
 
Dan terug naar het grotere plaatje. Een betere arbeidsmarktpositie voor mensen met een migratieachtergrond 
draagt bij aan meer integratie en verbinding. In een samenleving waar mensen worden beoordeeld op hun 
prestaties en niet op afkomst, worden mensen bovendien meer gestimuleerd goede onderwijsresultaten te 
halen en hun positie op de arbeidsmarkt te verbeteren. Kortom: organisaties die gelijke kansen bieden aan alle 
(potentiële) werknemers, dragen bij een aan samenleving waarin iedereen zich thuis voelt. Dat lijkt me per 
definitie een belangrijk onderdeel van het Tilburgerschap waar het college mee schermt. Zou de betrokkenheid 
van de burgemeester, in zijn rol als burgervader, bij dit onderwerp juist niet geschikt zijn? Dan trekken we dit 
onderwerp wat ons betreft weer uit de politiek.   
 
 


