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› P-Direkt valt onder het ministerie van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties
› Personeels- en salarisadministratie voor ruim 

130.000 ambtenaren

› Salarisbetaling en informatievoorziening zijn 

belangrijke eindproducten

› Het Analytics Lab (aLab) is het HR analytics

team van P-Direkt

› Samen met Rijkspartners voeren wij HR 

analytics onderzoeken uit

Tim van der Weide
Data trainee

Ilsa Brooijmans
Data scientist

Wie zijn wij?
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Specifiek taalgebruik kan werkzoekenden 

ontmoedigen om te solliciteren

“80 tot 90% van onze hersenen werkt onbewust. Dit betekent dat we ook de beslissingen die we 

in ons werk maken veelal onbewust nemen”

Eric Kandel

› Speerpunt uit het personeelsbeleid: het Rijk 

als inclusieve organisatie

› De vacaturetekst is een eerste visitekaartje 

van het Rijk voor nieuwe werknemers

› Taalgebruik heeft veel invloed op de 

aantrekkingskracht onder werkzoekenden 

om te solliciteren
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Een bredere groep voelt zich 

aangesproken bij verwijzingen naar

gedrag i.p.v. verwijzingen naar 

eigenschappen

Genderspecifiek woordgebruik en 

verwijzingen naar leeftijd kunnen 

directe invloed hebben op wie 

zich tot de vacaturetekst voelen 

aangesprokken

Een bredere groep kan zich 

aangesproken voelen bij het 

opnemen van een onderbouwd 

statement op diversiteit in de 

vacaturetekst

Benoemen hoe de organisatie 

ervoor zorgt dat de werknemers 

zich gehoord en geaccepteerd 

voelen draagt bij aan de person-

organisation fit

Inclusieve manier van 

functie-eisen toetsen

01
Gebruiken van neutraal 

woordgebruik

02
Inclusieve aspecten van 

organisatiecultuur

04
Onderbouwd statement 

op diversiteit

03

Welke stappen kunnen er worden genomen 

voor een meer neutrale vacaturetekst? 
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› Onderzoek uitgevoerd voor twee ministeries:
› Volksgezondheid, Welzijn en Sport

› Justitie en Veiligheid

› Vacatures bekeken die zijn uitgezet in de 

periode januari 2014 t/m december 2020

› Meer dan 9.500 unieke vacatureteksten 

onderzocht met behulp van textmining en NLP

› Deze presentatie behandelt de aanpak en 

resultaten van een aantal stappen dat is 

onderzocht

Genderneutraal 

woordgebruik 

02
Onderbouwd statement 

op diversiteit

03

Met behulp van natuurlijke taalverwerking gekeken 

in welke mate deze stappen al worden toegepast 
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Genderneutraal 

woordgebruik
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Poll: voelen meer mannen of vrouwen zich tot 

onderstaande woorden aangetrokken?

behulpzaamsympathiek

toegewijd

zorgvuldig

betrokken
gezellig

vriendelijk

warm

betrouwbaar
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Feminien

Masculien

Onderbewust voelen mannen en vrouwen 

zich tot bepaalde woorden aangetrokken

behulpzaamsympathiek

toegewijd

zorgvuldig

betrokken
gezellig

vriendelijk

warm

betrouwbaar

besluitvaardig

kritisch

individueel

toonaangevend

doeltreffendindustrieel

fanatiek

deskundig
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Opschonen van 

tekst

'Voor deze functie zoeken we iemand die aan de volgende functie-eisen kan voldoen:  Je hebt een afgeronde 

universitaire opleiding of academisch denkniveau en ervaring. Je bent een enthousiaste en communicatieve 

persoonlijkheid. Je neemt initiatief en hebt een open en flexibele houding. Je hebt (ruime) ervaring met de 

ontwikkeling van beleid. Je kunt complexe vraagstukken doorgronden, oplossingen formuleren en daarmee 

succesvol aan de slag gaan. Je ziet knelpunten en pakt deze actief op, zelfstandig of met je collega’s. Je hebt oog 

voor de belangen van onze stakeholders, je bent voor hen een betrouwbare en verbindende partner. Je staat 

stevig in je schoenen en kunt draagvlak verwerven voor beleidsvoorstellen. Je begrijpt hoe de overheid werkt en 

je hebt een politieke neus: je onderkent tijdig politieke afbreukrisico’s voor de bewindspersoon, je kan je goed 

bewegen in een complex politiek bestuurlijk krachtenveld. Je hebt goed overzicht en weet om te gaan met 

werkdruk. Je hebt affiniteit met de gezondheidszorg. Specifieke kennis van of ervaring met de (farmaceutische) 

zorg is een pre, maar bijvoorbeeld ook ervaring met economische vraagstukken is interessant. '

'Voor deze functie zoeken we iemand die aan de volgende functie-eisen kan voldoen: Je hebt een afgeronde 

universitaire opleiding of academisch denkniveau en ervaring. Je bent een enthousiaste en communicatieve 

persoonlijkheid. Je neemt initiatief en hebt een open en flexibele houding. Je hebt (ruime) ervaring met de 

ontwikkeling van beleid. Je kunt complexe vraagstukken doorgronden, oplossingen formuleren en daarmee 

succesvol aan de slag gaan. Je ziet knelpunten en pakt deze actief op, zelfstandig of met je collega’s. Je hebt oog 

voor de belangen van onze stakeholders, je bent voor hen een betrouwbare en verbindende partner. Je staat 

stevig in je schoenen en kunt draagvlak verwerven voor beleidsvoorstellen. Je begrijpt hoe de overheid werkt en 

je hebt een politieke neus: je onderkent tijdig politieke afbreukrisico’s voor de bewindspersoon, je kan je goed 

bewegen in een complex politiek bestuurlijk krachtenveld. Je hebt goed overzicht en weet om te gaan met 

werkdruk. Je hebt affiniteit met de gezondheidszorg. Specifieke kennis van of ervaring met de (farmaceutische)

zorg is een pre, maar bijvoorbeeld ook ervaring met economische vraagstukken is interessant. '

Automatisch zoeken naar genderspecifiek 

woordgebruik in de vacaturetekst
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Opschonen van 

tekst

'voor deze functie zoeken we iemand die aan de volgende functie-eisen kan voldoen  je hebt een afgeronde 

universitaire opleiding of academisch denkniveau en ervaring je bent een enthousiaste en communicatieve 

persoonlijkheid je neemt initiatief en hebt een open en flexibele houding je hebt ruime ervaring met de 

ontwikkeling van beleid je kunt complexe vraagstukken doorgronden oplossingen formuleren en daarmee 

succesvol aan de slag gaan je ziet knelpunten en pakt deze actief op zelfstandig of met je collega’s je hebt oog 

voor de belangen van onze stakeholders je bent voor hen een betrouwbare en verbindende partner je staat stevig 

in je schoenen en kunt draagvlak verwerven voor beleidsvoorstellen je begrijpt hoe de overheid werkt en je hebt 

een politieke neus je onderkent tijdig politieke afbreukrisico’s voor de bewindspersoon je kan je goed bewegen in 

een complex politiek bestuurlijk krachtenveld je hebt goed overzicht en weet om te gaan met werkdruk je hebt 

affiniteit met de gezondheidszorg specifieke kennis van of ervaring met de farmaceutische zorg is een pre maar 

bijvoorbeeld ook ervaring met economische vraagstukken is interessant '

Verwijder 

stopwoorden 

'voor deze functie zoeken we iemand die aan de volgende functie-eisen kan voldoen  je hebt een afgeronde 

universitaire opleiding of academisch denkniveau en ervaring je bent een enthousiaste en communicatieve 

persoonlijkheid je neemt initiatief en hebt een open en flexibele houding je hebt ruime ervaring met de 

ontwikkeling van beleid je kunt complexe vraagstukken doorgronden oplossingen formuleren en daarmee 

succesvol aan de slag gaan je ziet knelpunten en pakt deze actief op zelfstandig of met je collega’s je hebt oog 

voor de belangen van onze stakeholders je bent voor hen een betrouwbare en verbindende partner je staat stevig 

in je schoenen en kunt draagvlak verwerven voor beleidsvoorstellen je begrijpt hoe de overheid werkt en je hebt 

een politieke neus je onderkent tijdig politieke afbreukrisico’s voor de bewindspersoon je kan je goed bewegen in 

een complex politiek bestuurlijk krachtenveld je hebt goed overzicht en weet om te gaan met werkdruk je hebt 

affiniteit met de gezondheidszorg specifieke kennis van of ervaring met de farmaceutische zorg is een pre maar

bijvoorbeeld ook ervaring met economische vraagstukken is interessant '

Automatisch zoeken naar genderspecifiek 

woordgebruik in de vacaturetekst
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Opschonen van 

tekst

Verwijder 

stopwoorden 

'functie zoeken we volgende functie-eisen voldoen hebt afgeronde universitaire opleiding academisch denkniveau 

ervaring bent enthousiaste communicatieve persoonlijkheid neemt initiatief hebt open flexibele houding hebt ruime 

ervaring ontwikkeling beleid kunt complexe vraagstukken doorgronden oplossingen formuleren daarmee 

succesvol slag gaan ziet knelpunten pakt actief zelfstandig collega’s hebt oog belangen onze stakeholders bent 

hen betrouwbare verbindende partner staat stevig schoenen kunt draagvlak verwerven beleidsvoorstellen begrijpt 

overheid werkt hebt politieke neus onderkent tijdig politieke afbreukrisico’s bewindspersoon goed bewegen 

complex politiek bestuurlijk krachtenveld hebt goed overzicht weet gaan werkdruk hebt affiniteit gezondheidszorg 

specifieke kennis ervaring farmaceutische zorg pre bijvoorbeeld ervaring economische vraagstukken interessant'

[1] Direction. (2017). Eboek inclusief werven & selecteren. Opgehaald van https://feedforwardanalyse.nl/wp-

content/uploads/2017/01/eBoek-Inclusief-Werven-en-Selecteren.pdf

Zoek naar woorden 

uit woordenlijst [1]

'functie zoeken we volgende functie-eisen voldoen hebt afgeronde universitaire opleiding academisch denkniveau 

ervaring bent enthousiaste communicatieve persoonlijkheid neemt initiatief hebt open flexibele houding hebt ruime 

ervaring ontwikkeling beleid kunt complexe vraagstukken doorgronden oplossingen formuleren daarmee 

succesvol slag gaan ziet knelpunten pakt actief zelfstandig collega’s hebt oog belangen onze stakeholders bent 

hen betrouwbare verbindende partner staat stevig schoenen kunt draagvlak verwerven beleidsvoorstellen begrijpt 

overheid werkt hebt politieke neus onderkent tijdig politieke afbreukrisico’s bewindspersoon goed bewegen 

complex politiek bestuurlijk krachtenveld hebt goed overzicht weet gaan werkdruk hebt affiniteit gezondheidszorg 

specifieke kennis ervaring farmaceutische zorg pre bijvoorbeeld ervaring economische vraagstukken interessant'

Feminien

Masculien

Automatisch zoeken naar genderspecifiek 

woordgebruik in de vacaturetekst
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Feminien

Masculien

Meest voorkomend gendergerelateerd

taalgebruik in de vacatureteksten
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1,04

VWS

Gemiddeld zijn er 1,04 feminiene 

woorden per masculien woord te 

vinden in de vacatureteksten van 

VWS.

Tussen de verschillende 

organisatieonderdelen zijn wel grote 

verschillen gevonden. 

1,25

JenV

Gemiddeld zijn er 1,25 masculiene 

woorden per feminien woord te 

vinden in de vacatureteksten van 

JenV.

Dit gemiddelde is te zien over bijna 

alle organisatieonderdelen. Op één 

uitschieter na waar gemiddeld 3,17 

masculiene woorden staan per 

feminien woord.

Vacatureteksten gemiddeld redelijk genderneutraal 

geschreven
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› Bij beide ministeries kwam naar voren 

dat in de meeste vakgebieden vacatures 

voor een leidinggevende functie vaak 

meer masculien zijn geschreven. 

› Waar vacatures voor een uitvoerende 

functie vaak meer feminien zijn 

geschreven.

› Ook viel op dat het meeste feminiene

woordgebruik voorkomt in het vakgebied 

administratief/secretarieel.

Taalgebruik verschilt per vakgebied en 

functietype 
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Opnemen van een 

onderbouwd statement 

op diversiteit
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Poll: Is dit inclusief?

Wij hechten waarde aan diversiteit

Wij hechten waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Graag willen wij een 

goede afspiegeling van de samenleving zijn. Dus vinden wij het belangrijk dat alle 

achtergronden van de bevolking vertegenwoordigd zijn in onze organisatie. Daarom 

nodigen we mensen met een niet-westerse migratieachtergrond uit om te solliciteren. 
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“We streven een inclusieve cultuur waarin we diversiteit omarmen. Inclusief 

betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt – niet ondanks 

maar dankzij de verschillen. Wij waarderen de diversiteit van onze mensen, 

in achtergronden en aandachtsgebieden. Simpelweg omdat het tot de 

mooiste oplossingen leidt.”

“We zijn er als VWS van overtuigd dat we op ons best zijn als wij een 

diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis 

hebben. We willen daarom een veelzijdige werkgever zijn voor alle 

groepen in de samenleving en houden hiermee rekening tijdens de 

selectieprocedure.”

Met medewerkers met diverse (culturele) achtergronden, opleidingen en 

nationaliteiten. Een organisatie waar we gebruik maken van elkaars 

verschil, kwaliteiten en talenten. Een organisatie waar iedereen ertoe doet 

en zichzelf mag zijn. 

Bij het Openbaar Ministerie werken ruim vijfduizend medewerkers met 

diverse (culturele) achtergronden, opleidingen en kwaliteiten. Wij willen 

gebruikmaken van elkaars verschillen, kwaliteiten en talenten.

Wat is een onderbouwd statement op 

diversiteit?



18

› 500+ Rijksbrede vacatureteksten handmatig gelabeld op het bevatten van een statement of niet

› Term frequency - inverse document frequency (tf-idf) model getraind op de gelabelde data

› Het model geeft een bepaalde significantie aan woorden in de corpus

› Hoe vaak staat het woord in de tekst?

› Hoeveel vacatureteksten bevatten het woord?

› Aan de hand van de significantie van bepaalde woorden/combinaties van woorden in de tekst 

bepaalt het model of deze een onderbouwd statement op diversiteit bevat of niet 

Model voorspelt of tekst een onderbouwd 

statement op diversiteit bevat of niet



'“Nederland gezond en wel”; dat is het motto van het ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het is de ambitie van VWS om 

iedereen zo lang mogelijk gezond te houden en zieken zo snel mogelijk beter te 

maken. Ook wil het ministerie mensen met een beperking in hun 

participatiemogelijkheden ondersteunen. We zijn er als VWS van overtuigd dat 

we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, 

oriëntaties en kennis in huis hebben. We willen daarom een veelzijdige werkgever 

zijn voor alle groepen in de samenleving en houden hiermee rekening tijdens de 

selectieprocedure. VWS telt ongeveer 5000 medewerkers, die voor een belangrijk 

deel werkzaam zijn bij agentschappen, raden en inspecties. Op het 

kerndepartement werken ongeveer 1300 mensen. Daarnaast is het ministerie 

verantwoordelijk voor een aantal ZBO’s, zoals de NZa, het CIZ, het CAK en het 

Zorginstituut Nederland.'
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Opschonen van 

tekst

Model voorspelt of tekst een onderbouwd 

statement op diversiteit bevat of niet



nederland gezond wel motto ministerie volksgezondheid welzijn sport vws

ambitie vws iedereen lang mogelijk gezond houden zieken snel mogelijk beter 

maken ministerie mensen beperking participatiemogelijkheden ondersteunen 

we vws overtuigd we best wij diversiteit perspectieven achtergronden 

orientaties kennis huis we willen daarom veelzijdige werkgever alle groepen 

samenleving houden hiermee rekening tijdens selectieprocedure vws telt 

ongeveer medewerkers belangrijk deel werkzaam agentschappen raden 

inspecties kerndepartement werken ongeveer mensen daarnaast ministerie 

verantwoordelijk aantal zbos zoals nza ciz cak zorginstituut nederland

20

Opschonen van 

tekst

Verwijderen van 

stopwoorden 

Model voorspelt of tekst een onderbouwd 

statement op diversiteit bevat of niet
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Opschonen van 

tekst

Verwijderen van 

stopwoorden 

Encoding

naar tf-idf

matrix([[0., 0., 0., ..., 0., 0., 0.],

[0., 0., 0., ..., 0., 0., 0.],

[0., 0., 0., ..., 0., 0., 0.],

[0., 0., 0., ..., 0., 0., 0.]])

Model voorspelt of tekst een onderbouwd 

statement op diversiteit bevat of niet



nederland gezond wel motto ministerie volksgezondheid welzijn sport vws

ambitie vws iedereen lang mogelijk gezond houden zieken snel mogelijk beter 

maken ministerie mensen beperking participatiemogelijkheden ondersteunen 

we vws overtuigd we best wij diversiteit perspectieven achtergronden 

orientaties kennis huis we willen daarom veelzijdige werkgever alle groepen 

samenleving houden hiermee rekening tijdens selectieprocedure vws telt 

ongeveer medewerkers belangrijk deel werkzaam agentschappen raden 

inspecties kerndepartement werken ongeveer mensen daarnaast ministerie 

verantwoordelijk aantal zbos zoals nza ciz cak zorginstituut nederland
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Opschonen van 

tekst

Verwijderen van 

stopwoorden 

Encoding

naar tf-idf

Voorspelling van 

getraind model

nederland gezond wel motto ministerie volksgezondheid welzijn sport vws

ambitie vws iedereen lang mogelijk gezond houden zieken snel mogelijk beter 

maken ministerie mensen beperking participatiemogelijkheden ondersteunen 

we vws overtuigd we best wij diversiteit perspectieven achtergronden

orientaties kennis huis we willen daarom veelzijdige werkgever alle groepen

samenleving houden hiermee rekening tijdens selectieprocedure vws telt 

ongeveer medewerkers belangrijk deel werkzaam agentschappen raden 

inspecties kerndepartement werken ongeveer mensen daarnaast ministerie 

verantwoordelijk aantal zbos zoals nza ciz cak zorginstituut nederland

Model voorspelt of tekst een onderbouwd 

statement op diversiteit bevat of niet
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In 2020 bevatte 92% van de 

vacatureteksten van het ministerie 

van Volksgezondheid, Welzijn en 

Sport een onderbouwd statement op 

diversiteit.

Duidelijke omslag te zien vanaf

2019

In 2020 bevatte 3% van de 

vacatureteksten van het ministerie 

van Justitie en Veiligheid een 

onderbouwd statement op diversiteit.

Waarneembare stijging vanaf 2019

Steeds vaker een statement op diversiteit 

toegepast in de vacatureteksten
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Wat nemen we mee?

› Textmining technieken inzetten vraagt 

veel handmatige validatie

› Niet nodig om een oordeel te vellen 

over wat goed of fout is

› Onderzoek heeft geleid tot 

bewustwording en discussie
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