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Thema-avond: diversiteit & inclusie

25 mei 2021, 20:00 uur via Zoom

Door de Verkiezingsprogrammacommissie GR2022

Afdelingsvoorzitter John Brewster zit de avond voor en heet alle aanwezigen van harte welkom op
deze thema-avond. De thema-avond is er één in een reeks van thema-avonden, gericht op het
ophalen van input onder de leden van D66 Haarlem voor het Verkiezingsprogramma voor de
gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Er worden op deze avond drie stellingen besproken
gerelateerd aan diversiteit en inclusie. De stellingen worden inhoudelijk ingeleid door Anne-Floor
Dekker.

Stelling 1: de gemeente haarlem moet quota doorvoeren om meer
vrouwen en mensen van bi-culturele komaf op managementfuncties te
krijgen. De vrijblijvendheid bij werving en selectie moet eraf.

Een voorstander merkt op dat quota een middel kunnen zijn om kritische massa te bereiken qua
diversiteit binnen de gemeente en bestaande patronen te doorbreken. Wel wordt daarbij gevraagd in
hoeverre je je als gemeenteraad moet bemoeien met de bedrijfsvoering van de gemeente.

Een ander lid merkt op dat quota soms leiden tot het zetten van vinkjes maar nog niet tot
cultuurverandering. Het aftikken van hokjes betekent nog niet dat iedereen welkom is binnen een
organisatie.

Opgemerkt wordt dat quota een goed middel zijn om de grootste achterstanden in diversiteit weg te
werken. Toch is inclusiviteit volgens dit lid belangrijker dan diversiteit. Het gaat om de cultuur, die
moet inclusief en verbindend zijn. Daaraan voegt één van de aanwezigen toe dat quota wel een start
kunnen zijn van een cultuurverandering.

Eén van de aanwezigen zet daar de vraag tegenover of er überhaupt een probleem is; de
samenleving is immers niet gelijk. Hij stelt dat we moeten streven naar gelijkwaardigheid, niet naar
gelijkheid. Met quota versterk je mogelijk het minderwaardigheidsgevoel van anderen. Hij stelt dat we
moeten uitgaan van de kracht van mensen maar dus ook een zekere ongelijkheid moeten accepteren.

Een voorstander zet daar tegenover dat quota een middel zijn om de bestaande kansenongelijkheid
te mitigeren. Daaraan wordt toegevoegd dat een quotum een middel is om een been bij te trekken op
het vlak van diversiteit. Dat neemt niet weg dat inclusiviteit in de organisatie primair gaat om goede
manier en een inclusieve cultuur, niet om vinkjes.

Tot slot merkt één van de leden op dat mensen geneigd zijn anderen aan te nemen die op henzelf
lijken. Gezien de huidige samenstelling van het ambtenarenapparaat moeten we dat echt zien te
doorbreken. Quota kunnen daarbij een noodzakelijk redmiddel zijn.



Stelling 2: in het subsidiebeleid van de gemeente moeten we harde eisen
stellen aan inclusiviteit en het tegen gaan van discriminatie; organisaties
die groepen mensen uitsluiten of discriminerend beleid voeren - zoals
Sinterklaasvieringen met Zwarte Piet of activiteiten waarbij LHBTQI’ers
niet welkom zijn- krijgen geen subsidie meer.

De eerste spreker geeft aan tegen de stelling te zijn, ten eerste omdat het praktisch erg complex te
regelen is. Daarbij merkt hij op dat als een organisatie racistisch is, er vast meer mis is. Hij stelt voor
om in de subsidieverordening op te nemen dat elke activiteit die subsidie ontvangt toegankelijk moet
zijn voor iedereen.

Een ander lid reageert hierop en geeft aan wel voorstander te zijn van deze stelling. Waar het volgens
hem in de praktijk om gaat is vaak heel subtiel, niet zo makkelijk de vinger op te leggen. Als
gemeente kun je beter sturen op die subtiliteiten in een goed gesprek, maar subsidie kan een middel
zijn om diversiteit en inclusie te bevorderen als andere middelen geen resultaat bereiken.

Eén van de aanwezigen reageert daarop en stelt dat er een verschil is tussen het opvoeren van
Zwarte Piet of het uitsluiten van LHBTQI’ers, namelijk dat het één grondwettelijk verboden is en het
ander niet. Als grondrechten geschonden worden moet de gemeente ingrijpen en de subsidie
stopzetten kan daarbij een middel zijn. Daar zet één van de aanwezigen tegenover dat ook Zwarte
Piet inmiddels een vorm van een bewust discriminerende uiting is.

Een ander lid merkt op dat subsidie gemeenschapsgeld is, waarmee we als overheid het goede
voorbeeld moeten geven. Daar mogen best hoge eisen aan gesteld worden. Een mogelijkheid die
daarbij gezien wordt is het laten aantonen van inclusief beleid door organisaties die subsidie
aanvragen.

Eén van de leden zet daar tegenover dat we als politiek geen mensen uit moeten sluiten, ook niet als
ze Zwarte Piet blijven opvoeren. We moeten eerst het gesprek aan gaan voordat we de subsidie
stopzetten.

Stelling 3: de gemeente moet belangenvertegenwoordigers en
zelforganisaties steviger financieren voor hun bijdragen aan
gemeentelijk beleid. Met structurele subsidies om de organisatie te
ondersteunen en incidentele vergoedingen voor bijdragen aan
gemeentelijke trajecten.

De eerste reactie is tegen de stelling. Aangegeven wordt dat we een manier moeten vinden om
iedereen te betrekken maar bestaande organisaties versterken vaak de homogeniteit, dat zijn vaak de
usual suspects.

Daarop wordt gereageerd door een voorstander, die aangeeft dat organisaties die aantoonbaar
representatief zijn en kennis en kunde inbrengen een vergoeding verdienen voor hun tijd. Ze voegen
echt iets toe aan gemeentelijk beleid om blinde vlekken te beperken.

Daar wordt tegenover gezet dat belangenvertegenwoordigers vaak naar binnen gericht zijn, alleen op
de eigen beperkte groep. Terwijl juist iedereen moet kunnen inspreken. Eén van de aanwezigen voegt
daaraan toe dat het juist gaat om een zuivere intrinsieke motivatie van belangenorganisaties. Geld
mag nooit de motivatie zijn, dus dat pleit er voor geen geld beschikbaar te stellen voor hun bijdragen.


