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Inleiding

Aanleiding
Nederland heeft een zeer divers samengestelde bevolking. Een diversiteit die veel overheidsorganisaties  

graag terug willen zien in hun personeelsbestand. Maar hoe doe je dat?

De praktijk laat zien dat er voor diversiteit meer nodig is dan een intentie. Het huidige wervingsbeleid 

slaagt er onvoldoende in om aan te sluiten bij de lokale markt. Met name het percentage allochtone 

medewerkers en het aandeel van vrouwen in topfuncties blijft achter bij de verwachtingen.  

Diversiteit uitdragen en verankeren binnen de organisatie, vraagt niet alleen om een beleidsmatige 

aanpak, maar ook om een breed draagvlak op management niveau. Het ambassadeursnetwerk zet 

zich hiervoor in.

Het Ambassadeursnetwerk
 
Ambassadeursnetwerk 2011-2012

Het Ambassadeursnetwerk is opgericht in 2011. Het initiatief hiervoor is voortgekomen uit het project 

‘Leiderschap en talent in de gemeentelijke top’ van de Vereniging van Gemeentesecretarissen (VGS) 

en het project ‘Impuls versterking culturele diversiteit’ binnen de sectoren gemeenten, provincies en 

waterschappen van de samenwerkende Arbeidsmarkt en Opleidingsfondsen (A+O fondsen). 

Binnen het eerste netwerk in 2011 hebben dertien ambassadeurs vanuit gemeenten, provincies en 

waterschappen zich sterk gemaakt om een zichtbare impuls te geven aan diversiteit. Zij hebben met 

elkaar die activiteit ook in 2012 voortgezet. 

Door de inzet van de ambassadeurs is: 

– Het belang en de urgentie van diversiteit meer zichtbaar geworden

– Diversiteit binnen de organisaties opgenomen in de beleidsplannen
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Ondanks druk van de bezuinigingen is met het oog op de vergrijzing en verwachte arbeidsmarktkrapte 

aandacht voor diversiteit van groot belang. Daarom heeft een aantal ambassadeurs aangegeven het 

ambassadeurschap ook in 2013 voort te zetten. Een aantal heeft het stokje overgedragen aan een 

nieuwe ambassadeur.

– Henk Jan Bolding, provinciesecretaris Groningen

– Anja Grootoonk, gemeentesecretaris Almere

– Eric Jongmans, secretaris-directeur Waterschap Rivierenland

– Myra Koomen, oud-wethouder gemeente Enschede

– Miriam van Kuijk, secretaris-directeur Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard

– Thea de Roos, dagelijks bestuur Hoogheemraadschap Rijnland

– Mariëtte van Wieringen, provinciesecretaris Zuid-Holland

Wij danken alle ambassadeurs voor hun inzet en betrokkenheid om diversiteit in de sectoren verder op 

de agenda te zetten.

Ambassadeursnetwerk 2013

In 2013 gaan tien ambassadeurs de uitdaging aan, waarvan zes vanuit de gemeenten, twee vanuit de 

provincies en drie vanuit de waterschappen.

Allen hebben hun doelen en beoogde resultaten voor 2013 vastgesteld. Alle ambassadeurs zijn bereid 

hun kennis en ervaring te delen en door te geven om zo diversiteit een vaste plaats te geven in het 

HR-beleid en de bedrijfsvoering en het zo lang dat nodig is, op de agenda’s te houden.

Speerpunten 2013
– De meerwaarde, het belang en de urgentie van diversiteit zichtbaar maken. Onder andere door  

 de inzet van sociale media als twitter en weblogs, maar ook tijdens bijeenkomsten en toespraken.

– Het onderwerp diversiteit binnen de eigen organisatie van de ambassadeur op de agenda zetten  

 (voorbeeldfunctie)

– Andere organisaties inspireren en stimuleren om diversiteit in hun beleid op te nemen.

– Kennis en ervaring delen vanuit voorafgaande jaren, waaronder relevante ontwikkelingen en  

 discussiepunten.

– Het aandragen van vrouwelijke en allochtone kandidaten bij vacatures als algemeen directeur/

 gemeentesecretaris.

Ondersteuning
De samenwerkende A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen ondersteunen het netwerk 

onder andere door:

– Het organiseren van een bijeenkomst voor het ambassadeursnetwerk, waarbij de ambassadeurs  

 kennis met elkaar kunnen delen en inspiratie opdoen.

– Informeren van ambassadeurs over relevante ontwikkelingen en discussies op het terrein van diversiteit.

– De ambassadeurs te ondersteunen bij de uitwerking van hun actiepunten en vraagbaak te zijn voor  

 zaken die zich tijdens de uitvoering daarvan voordoen.
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Aan diversiteit moet je  

blijven werken!

Oenze Dijkstra,

secretaris gemeente Zwolle

Sinds hij ambassadeur diversiteit is heeft Oenze Dijkstra  
binnen de gemeente Zwolle continu aandacht gevraagd 
voor het thema. Veel van de actiepunten zijn behaald. 
In juni 2013 draagt Oenze het stokje over aan Tineke 
van Lenthe. Na vijftien jaar gemeentesecretaris neemt 
hij afscheid om in de luwte nog een aantal jaren verder 
te werken.

Ambities
De gemeente Zwolle heeft een hele goede naam als het 
gaat om goed werkgeverschap en hoe zij met diversiteit 
omgaat. “We worden vaak door anderen gevraagd om 
mee te kijken of om uit te leggen hoe wij dat doen,” 
vertelt Oenze. “Waar nodig en gewenst zal ik dat zeker 
nog blijven doen. Aandacht voor diversiteit is meer dan 
nodig, zeker nu het in gemeenteland zwaar weer is met 
allerlei bezuinigingsrondes.” 

Groene instroom
Binnen de gemeente Zwolle is diversiteit gekoppeld aan  
groene instroom, of wel instroom van jonge mensen 
en mensen met een andere afkomst. Oenze: “Je zag 
in de tijden van groei dat het gemakkelijk was om met 
diversiteit en groene instroom binnen de gemeente aan 
de slag te gaan. Nu er tijden van krimp zijn wordt dit 
steeds lastiger en zie je veel leidinggevenden strubbelen.  
Kies je voor de medewerker die al binnen is en die het 
lastig heeft of voor een nieuwe? Het is een dilemma want  
de organisatie heeft groen nodig maar is vaak gedwongen  
grijs te kiezen.” 

Diversiteit borgen
De afgelopen periode is het lastig geweest om diversiteit  
en dan met name de instroom te borgen. “Er zijn geen 
vacatures en boventalligen binnen de organisatie gaan 
voor. Maar met het oog op de toekomst hebben we 
groene instroom nodig. Daarom heb ik benadrukt om 
diversiteit te blijven borgen. Wij moeten daar nog meer 
energie in blijven steken.” 

Vanuit de gemeenteraad is bijvoorbeeld geïntervenieerd  
om (nog) meer mensen met een beperking aan te nemen.  
“Hoewel wij al een dergelijke actie hadden lopen en dit 
goed werkt, zijn we vooral opgeslokt door de actualiteit. 
De beslommeringen van nu en de toekomst houden 
ons erg bezig.”

De vier V’s
De gemeente Zwolle is met andere waarden gaan werken.  
De vier waarden, ook wel de 4 V’s genoemd zijn:  
vakmanschap, verbinding leggen, verantwoording nemen  
en afleggen en vertrouwen. Om tot goede oplossingen 
voor vraagstukken te komen worden medewerkers 
geacht meer met de buitenwereld en partners samen te  
werken. “Doordat we de afgelopen tien jaar goed hebben  
geïnvesteerd in leidinggevenden en medewerkers 
denken wij goed met deze waarden te kunnen werken. 
Zwolle wil geen controlerende organisatie zijn, maar 
vertrouwen schenken aan de medewerkers en uitgaan 
van hun professionaliteit.” 

Stage beleid
Zwolle is ook trots op hun stagebeleid. De gemeente 
heeft meetings gehad met bemiddelingsbureaus om meer  
allochtonen in te laten stromen en heeft een mentor 
project gedaan. “Daarbij ging het om het begeleiden 
van ambitieuze studenten die bij de overheid willen 
werken.” Per jaar worden er meer dan tachtig stagiaires 
opgeleid die de status van interne kandidaat hebben 
bij vacatures. Zo zijn er, ondanks de lastige tijden, 
ook stagiaires doorgestroomd naar functies binnen de 
gemeente. 

Kennis delen
Zoals Oenze eerder al aangaf wordt hem vaak gevraagd 
om mee te kijken bij of uitleg te geven over zaken 
omtrent diversiteit. Waar nodig en gewenst zal hij dat 
blijven doen.
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Oenze Dijkstra,

secretaris gemeente Zwolle

Durf en beweeg!

Mariëtte van Leeuwen,

wethouder gemeente Zoetermeer

Ambassadeur diversiteit Mariëtte van Leeuwen is 
sinds 2010 wethouder bij de gemeente Zoetermeer en 
heeft onder andere Personeel en Organisatie in haar 
portefeuille. Zoals Mariëtte tegen gelijke kansen en 
gelijke waarden aankijkt past goed in haar visie over 
diversiteit. 

Ambities
Het ambassadeurschap diversiteit vindt Mariëtte nog 
steeds belangrijk. “Ik heb er goede contacten aan 
overgehouden. In een van de bijeenkomsten ben ik 
bijvoorbeeld in contact gekomen met de collega’s van 
waterschappen, dat was heel waardevol. Je merkt dat er 
dan toch een nieuw elan ontstaat en dat mensen er nog 
meer zin in krijgen.” Tot nog toe heeft Mariëtte haar  
ambassadeurschap vooral binnen de organisatie ingevuld.  
Nu wil ze meer naar buiten toe treden. 

Ervaringen
“Diversiteit zit al jarenlang in het Zoetermeerse beleid, 
maar door mijn ambassadeurschap wordt er nog eens 
extra aandacht voor gevraagd. In 2010 was ik de enige 
vrouwelijke wethouder binnen het college. Dat is 
inmiddels veranderd. Wij hebben nu bijvoorbeeld ook 
een vrouwelijke gemeentesecretaris en je ziet dat het 
versterkend werkt. Het feit dat we het er onderling over 
hebben is effectiever en levert meer op dan cursussen.”  
Ondanks alle bezuinigingen is diversiteit bij de gemeente  
Zoetermeer nog steeds een prioriteit. 

De focus op balans
“In alles wat ik doe hou ik rekening met diversiteit. Of 
het nu gaat om het samenstellen van een projectteam 
of het aannamebeleid. Bij gelijke geschiktheid wordt 
er goed gekeken naar een evenwichtige samenstelling. 
Diversiteit realiseer je met durf en beweging, maar 
als iedereen blijft zitten waar hij zit wordt het lastig.” 

Door het onderwerp vaak ter sprake te brengen, ook 
extern, gaat het volgens Mariëtte meer op het netvlies 
zitten. De focus op een balans in de samenstelling is 
in Zoetermeer vooral terug te zien in het werving- en 
selectiebeleid. 

Aandacht voor jongeren
Vooral de aandacht voor jonge mensen binnen de over-
heid moet goed vastgehouden worden, aldus Mariëtte. 
“Het last in first out principe dat vakbonden nog vaak 
hanteren is een bedreiging voor diversiteit. Je hebt dan 
bijvoorbeeld de situatie dat je als gemeente wel een 
traineeship aanbiedt, maar geen baan kunt garande-
ren. Volgens mij zou het een oplossing kunnen zijn 
om landelijk een afspiegelingsprincipe te hanteren. 
De discussie hierover voer ik dan ook regelmatig en 
aan verschillende tafels.” Over het traineeship zelf is 
Mariëtte erg tevreden. “Het is heel goed dat wij trainees 
hebben. Ik zou graag zien dat het er in de toekomst 
meer worden, maar dat betekent wel dat er vacatures 
moeten zijn.”

Kennis delen
“Binnen de gemeenten zit diversiteit vaak wel in het 
beleid maar komt het, vooral nu, in de uitvoering onder 
druk te staan door bezuinigingen.” Toch is het volgens 
Mariëtte belangrijk om over het thema te blijven praten 
en kennis en ervaringen uit te wisselen. “Het zijn  
manieren om beweging te krijgen. Er is bijvoorbeeld een  
netwerk mobiliteit opgebouwd en zo kun je diversiteit 
ook naar binnen vliegen.” Voor collega’s is Mariëtte te 
porren voor het geven van presentaties en het leiden 
van discussies.
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Laat je verrassen  

                door het onbekende

Abdou Najib,

secretaris gemeente Baarn

De van huis uit Marokkaanse ambassadeur Diversiteit 
Abdou Najib werkte zich op van arbeider tot directeur 
en stapte in 1990 als raadslid de Utrechtse gemeente-
politiek in. Sinds 2008 is hij gemeentesecretaris bij de 
gemeente Baarn. 

Ambities
Binnen de eigen organisatie is het Abdou’s strategie 
om diversiteit niet expliciet aan de orde te brengen. 
Volgens hem is het bijna een vanzelfsprekendheid dat 
bijvoorbeeld allochtone jongeren genoemd en gezien 
worden als een groot talent. “Verhoudingsgewijs scoort 
Baarn in de breedte goed op diversiteit. Bij allochtonen 
zien we een bescheiden stijgende lijn en daar ben ik 
trots op.” Als ambassadeur maakt Abdou diversiteit ook 
in andere netwerken bespreekbaar. “Het is een continue 
proces dat je moet onderhouden en steeds aan de orde 
brengen.”

Lange adem
De gemeente Baarn had in het personeelsbestand een 
goede balans als het ging om mannen en vrouwen, 
maar kleur ontbrak. Het inkleuren blijkt een traject van 
lange adem. “Je moet de specifieke aandacht behouden. 
Het risico is dat talenten binnen de organisatie ongezien 
en onbenut blijven.” Volgens Abdou is het een zaak 
van bewustwording en elke keer de vraag stellen of je 
alle kleuren van de regenboog die de maatschappij rijk 
is voorbij hebt zien komen. In Baarn in ieder geval 
wel. Bij het invullen van stages en vacatures wordt 
nog steeds bewust met een kleurrijke bril gekeken en 
er worden zoveel mogelijk mensen met verschillende 
achtergronden gesproken. 

Investeren
Terugkijkend is Abdou er trots op dat er een echelon 
gecreëerd is van team coördinatoren dat voor tweederde 
bestaat uit vrouwen. Zij zijn het scharnier tussen de teams  
waar zij leiding aan geven en de programma managers.  
“Wij zijn stevig bezig geweest om medewerkers te 
ontwikkelen. Dat gaat langzaam en daar moeten wij 

geduld betrachten. Mensen binnenhalen is afhankelijk 
van vacatures en van het aanbod. Gezien de omvang van  
de organisatie is er redelijk weinig aanbod, waardoor 
ook de flexibiliteit wat minder is.” 

Het onbekende kan veel bieden
Zijn motto ‘Wees nieuwsgierig naar de ander’ wordt door  
Abdou nog steeds onderstreept. “Het is een belangrijke 
bron om nieuwe dingen te ontdekken en jezelf als het 
ware te blijven ontwikkelen. Het onbekende kan jou 
veel meer bieden dan jezelf denkt. Mensen zoeken vaak 
mensen die op hen lijken, omdat dat zekerheid geeft. 
Terwijl als je je laat verrassen en door het onbekende 
laat omarmen, dan kom je aangename verrassingen 
tegen. Je moet daar bewust voor open staan. Overwin je 
angst voor het vreemde.” 

Een wereld te winnen
Zonder een optimale diversiteit is de samenleving niet  
af, aldus Abdou. Er is een hele wereld te winnen, met  
veel kansen. Vaak kiest Abdou er voor om in de vragende  
vorm te praten, zodat mensen zich er zelf bewust van 
worden. “Als ik een stage of vacature heb en we hebben 
op die plek al veel mannen dan vraag ik of het geen 
idee is om vrouwen aan te sporen te solliciteren. Met 
diversiteit moet je elke dag aan de slag. Het gaat niet 
in een keer. Niet in de vorm van cursussen, daar geloof 
ik niet in. Ik geloof meer in het feit dat ik, als exponent 
van diversiteit, iets kan brengen en vindt het veel  
effectiever om er in een reguliere setting of situatie 
over te praten.” 

Kennis delen
Collega’s kunnen Abdou altijd benaderen voor hulp 
bij vraagstukken. Of het nu gaat om uit eigen ervaring 
mensen te motiveren, vraagstukken over inzicht in  
culturen of persoonlijke dilemma’s bij een kandidaat 
waar twijfels over bestaan of feedback gewenst is.
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Diversiteit is kwaliteit  

                én continuïteit

Chesley Rach,

plaatsvervangend Algemeen Directeur 
gemeente Amsterdam

Chesley Rach werd ambassadeur diversiteit toen hij als 
stadsdeelsecretaris Amsterdam Zuidoost werkte.  
Nu hij de overstap gemaakt heeft naar plaatsvervangend  
algemeen directeur gemeente Amsterdam neemt hij 
zijn ambassadeurschap graag mee. 

Ambities
Als plaatsvervangend algemeen directeur is Chesley 
nauw betrokken bij het HR beleid van de gemeente. 
Daarnaast neemt hij zitting in de Commissie Manage-
ment Ontwikkeling die het beleid voor de ambtelijke 
top vaststelt. Ook hier blijft Chesley uitdragen dat 
diversiteit kwaliteit is. Maar hij merkt wel dat het nog 
geen gemeengoed is. “Je moet het elke dag opnieuw 
beleven en het blijven herhalen.”

Terugblik
Op het moment dat Chesley ambassadeur diversiteit 
werd was er een flinke reorganisatie bij het stadsdeel 
Amsterdam Zuidoost gaande. De stadsdeelorganisatie 
moest kantelen van een sectorenmodel naar een 
procesmodel. Daarnaast moest er met ongeveer tien 
procent bezuinigd worden. “Dit gegeven bood een kans 
voor diversiteit omdat er vooral op managementniveau 
veel sterk gewijzigde functies ontstonden. Dan geldt 
het principe ‘mens volgt taak’ niet. Je kon dan ook echt 
op kwaliteit selecteren. Wij hebben diversiteit toen als 
kwaliteit benoemd en selectiecommissies werden divers 
samengesteld. Deze aanpak heeft resultaat gehad.  
Het managementteam bestond na de reorganisatie 
uit de helft mannen en vrouwen, en voor de helft uit 
autochtonen en biculturelen.”

Enthousiasme en weerstand
De aanpak in Zuidoost heeft zowel enthousiasme als  
weerstand opgeroepen. Enthousiasme was er bij het 
Dagelijks Bestuur en de stadsdeelraad, die zeer tevreden  
waren met de betere afspiegeling van de samenleving. 
Weerstand kwam vanuit de groep van zeer ervaren  
autochtone managers voor wie de omvorming betekende  
dat hun positie in het geding kwam. Dat was lastig. 

“Diversiteit is een doelstelling die ik enorm onder-
steun. Maar je snapt dat er ook anders over gedacht kan 
worden. Dan accepteer je weerstand met veel begrip.  
Je weet dat mensen hun baan kunnen verliezen omdat 
er ook een bezuinigingstaakstelling was.”
 
Scherpe dialoog
“Ik ben met mensen in discussie gegaan, heb lunch-
bijeenkomsten en inloopspreekuren georganiseerd om  
het thema beet te pakken. Ook heb ik stadsdeelbrede 
bijeenkomsten georganiseerd. Ben apart bij de buiten-
diensten langs geweest. Heb uitgedragen waar ik voor 
sta en daar ook echte feedback op gekregen.” Het is en  
blijft een complexe discussie, maar Chesley is er zeker 
van dat hij mensen eye-openers heeft kunnen bieden. 
“Zo nu en dan heb ik ook wel provocerende beelden 
geschetst op bijeenkomsten. Als je de voor twee derde 
niet westerse receptiebalie van Zuidoost verplaatst 
naar de gemeente Wassenaar, wat denk je dan dat er 
gebeurt?” Hoewel deze discussies gevoerd werden op  
het scherpst van de snede is Chesley blij dat hij ze 
aangegaan is. Daarmee is een taboe bespreekbaar 
geworden. 

Kennis delen
“Wat ik voor de interne organisatie in Zuidoost heb 
gedaan heeft veel mensen bereikt. Met name biculturelen  
die op zoek waren naar een nieuwe baan, benaderden 
mij. Ik heb mensen gesprekken gegund, ze met elkaar 
in contact gebracht en adviezen gegeven.” Daarnaast 
is Chesley coach geworden voor het initiatief ‘Dare to 
have a dream’ voor ondernemers.
Als een collega met een reorganisatie zit en wil weten 
hoe men het voor elkaar kan krijgen om diversiteit op 
te schroeven dan denkt Chesley graag mee. “Mensen 
kunnen ook altijd langs komen voor advies, dat geef ik 
graag.”
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Het gaat niet vanzelf!

Astrid Schulting,

secretaris gemeente Meppel

Toen Astrid Schulting begon als gemeentesecretaris 
wilde zij vooral eigenaarschap realiseren binnen de 
organisatie. Dit gegeven verbond zij ook aan haar 
ambassadeurschap diversiteit. Van naar binnen gericht, 
wil Astrid nu de verbinding naar buiten leggen.  
“Als ambassadeur zou moeten gelden be proud and tell 
it, maar dan moet je dat wel naar anderen uitstralen. 
Daar kunnen we ook als netwerk meer in doen.”

Ambitie
Astrid heeft als ambassadeur vragen gekregen die haar 
kritisch naar binnen deden kijken. “Hoe zeer ik me ook 
bewust ben van diversiteit en er vol passie voor ga is 
het lastig om uit je eigen denkpatroon te komen. Dat 
was voor mij een eye-opener. Het gaat niet vanzelf!” 
Hoewel veel van de ambities en de actiepunten die Astrid  
had zijn gerealiseerd, moet ze toegeven meer te moeten 
bedenken om de beweging er in te houden. Het gaat 
daarbij niet alleen om het doorbreken van haar eigen 
denkpatronen maar ook die van haar omgeving. Dat is 
een van haar ambities voor de komende tijd. 

In gesprek met jongeren
Terugkijkend zegt Astrid: “De kans om op korte termijn  
iets te doen met nieuw talent en talent van buiten is  
kleiner gebleken. De langere termijn is langer geworden  
en de kortere termijn dynamischer. Het betekent dat 
voor de korte termijn veel energie nodig is.” Toch wordt  
er binnen de gemeente wel aan gewerkt om te voorkomen  
dat diversiteit naar de achtergrond verdwijnt. Zo is er 
samen met 16 andere gemeenten een groot traineetraject  
gestart voor jonge medewerkers. “Op mijn initiatie zijn 
er contacten gelegd met hogescholen en universiteiten. 
Een P&O adviseur is op bezoek gegaan om te achter-
halen wat jonge mensen beweegt en wat de verbinding 
met de lokale overheid kan zijn.” De bezoeken hebben 
als doel uit te leggen wat de gemeente doet en te kijken 
wat jongeren willen. “Studenten geven aan dat de 
uitdaging om te solliciteren nu groot is, omdat er geen 
vacatures zijn. Ook voor ons is het lastig om vooruit te 

kijken omdat je opgeslokt wordt door de dynamiek en 
de waan van de dag.” 

Op zoek naar beweging
“We hebben diversiteit verankerd in ons HRM beleid. 
Het is een van de vier thema’s die prioriteit hebben.  
En we hebben diversiteit gekleurd naar wat hier nodig 
is. Hoe zorg je voor een rijk gevarieerde samenstelling 
van je personeelsbestand? Diversiteit is nodig om ook in  
de toekomst een kwalitatief goede organisatie te blijven.  
Met de minieme mogelijkheden van dit moment zijn 
we vanuit onze eigen organisatie bezig een potentiaal 
traject op te zetten.” Bij dit traject wordt er breed  
gekeken naar talent en het creatief inzetten daarvan. 
“Als je bijvoorbeeld een vacature hebt bij de afdeling 
Ruimtelijke Ordening dan kom je al snel uit bij iemand 
met planologie als achtergrond. Terwijl het ook  
interessant is om iemand te zoeken die kijkt vanuit wat 
de stad nodig heeft, iemand met een ander geluid.  
Het belangrijkste in zo’n geval is dan het juiste werk en 
denkniveau. Dat is ook diversiteit. Binnen de beperkte 
ruimte die er nu is zoeken naar beweging.”

Kennis delen
Als ambassadeur is Astrid door collega’s voor veel te 
porren. De urgentie van alle dag maakt het alleen lastig 
om alle ideeën en intenties ook te realiseren. “Als er 
een congres is van secretarissen wil ik natuurlijk iets 
komen vertellen. En hoewel ik ook al had bedacht dat 
het thema überhaupt op het congres aandacht zou 
moeten krijgen, moet iemand het soms alleen tegen 
me zeggen. De kunst is om de inspiratie vast te houden 
en die naar buiten te brengen.”
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Anticiperen en langer 

vooruitkijken

Hans Goedhart,

algemeen directeur/provinciesecretaris 
provincie Utrecht

Hans Goedhart is een enthousiaste nieuwe ambassadeur.  
Bij de gemeente Rotterdam heeft hij zijn sporen al ver-
diend en nu zet hij zich in om het thema diversiteit ook 
binnen de provincie Utrecht op het netvlies te krijgen. 

Loopbaan
Hans Goedhart werd geboren in Zuid-Afrika. Op zijn 
zestiende verhuisde hij naar Nederland en kwam in 
Rotterdam terecht. Hij studeerde in deeltijd en werkte 
bij verschillende bedrijven. Vooral aan zijn tijd als  
directeur bij Interpolis heeft Hans goede herinneringen.  
“Het was een erg vooruitstrevend bedrijf, met name in 
het personeelsbeleid. Zij waren toen al bezig met het 
thema diversiteit.” 

Vanzelfsprekendheid
In 2003 trad Hans in dienst bij de gemeente Rotterdam 
en kreeg hij te maken met het HRM-beleid. “Bij een 
gemeente heb je meer contact met burgers. En in een 
stad als Rotterdam met al z’n verschillende culturen en 
nationaliteiten, is diversiteit dan bijna een vanzelf-
sprekendheid. Je moet wel een divers personeelsbestand 
hebben, het gaat om afspiegeling en herkenning.” 

Gemeente versus provincie
Na ruim zeven jaar bij de gemeente Rotterdam maakte 
Hans in 2011 de overstap naar de provincie Utrecht, 
waar hij als secretaris aan de slag ging. In zijn nieuwe 
functie kan Hans de in Rotterdam opgedane ervaring 
goed gebruiken. Een provincie is toch heel anders dan 
een gemeente. “In Rotterdam is er bijvoorbeeld veel 
meer achterstand en werkloosheid en moet je er als 
overheid hard aan trekken. Utrecht en de provincie is 
van een andere orde, hoewel de crisis ook hier goed te 
merken is en de provincie moet bezuinigen.” Het mag 
iets meer divers binnen de provincie,” vindt Hans. “Je 
moet je blijven afvragen of we voldoende mensen met 
een andere achtergrond in ons netwerk en bestand 
hebben.”

Diversiteit is een verrijking
De provincie dient een toegevoegde waarde te hebben 
voor zijn omgeving. “Het contact met burgers en de  
samenleving is van belang. Wij moeten die samenleving  
goed begrijpen. Als je niet verder komt dan je eigen 
‘witte’ visie en geen rekening kunt houden met de visie 
van anderen, kom je niet veel verder,” meent Hans. 
“Pas als je personeelsbestand een afspiegeling van de 
samenleving is, kun je als organisatie echt succesvol 
zijn. Het is een verrijking die ook moet doorwerken in 
het werk van de organisatie. Bijvoorbeeld bij een thema 
als Recreatie, waar wij nogal ambities op hebben, moet 
je de visie van zoveel mogelijk groepen burgers tot je 
nemen. Diversiteit versterkt de toegevoegde waarde die 
je organisatie heeft, het is dus gewoon bedrijfsbelang.” 

Actiepunten
Als het aan Hans ligt, zal de provincie over tien jaar 
meer divers zijn en een breder netwerk hebben onder 
allerlei bevolkingsgroepen. Hij zet zich in om het 
thema op het netvlies te krijgen. “Het is toch een 
ondergeschoven kindje dat in het personeelsbeleid een 
veel prominentere plek moet krijgen. Het is van belang 
voor de ontwikkeling van de provincie en heeft een 
positief effect op de medewerkers. Zij zijn het kapitaal 
van de organisatie en moeten het werk doen.” Met de 
aankomende bezuinigingen moet juist ingezet worden 
op diversiteit, vindt Hans. “Langer vooruitkijken, 
bedenken wat voor organisatie je wilt dat het wordt en 
dat vertalen in concrete doelstellingen. In 2017 komt 
er een grote uitstroom van babyboomers, daar moeten 
we nu al op anticiperen en diversiteit speelt daar een 
belangrijke rol bij.”

Kennis delen
Collega’s kunnen bij Hans terecht om gebruik te 
maken van de succesvolle ervaringen die hij heeft 
opgedaan. “Ik heb ervaring in werken en wonen in een 
multiculturele stad als Rotterdam en ook veel ervaring 
met diversiteit binnen HRM-beleid.”
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Oog hebben voor talent

Wil Rutten,

algemeen directeur/provinciesecretaris 
provincie Noord-Brabant

Een nieuw gezicht in het ambassadeursnetwerk is 
algemeen directeur/provinciesecretaris in hart en 
nieren, Wil Rutten. “Diversiteit is nauw verbonden met 
competenties. Een team functioneert het beste met 
complementaire vaardigheden.”

Loopbaan
Wil Rutten is al tien jaar algemeen directeur/provincie-
secretaris bij de provincie Noord-Brabant. Daarvoor 
werkte hij bijna achttien jaar in Maastricht, eerst als 
adjunct-secretaris en later als gemeentesecretaris.  
“Je zou kunnen zeggen dat ik dit werk al mijn hele leven  
doe. Toch heb ik het gevoel dat het steeds een nieuwe 
baan is.” De van huis uit socioloog, coördineerde in 
Maastricht de stadsvernieuwing. Daar bleek dat hij niet 
alleen een goede externe verbinder is, maar dat hij ook 
een neus heeft voor talent. Een eigenschap die hem op 
meerdere manieren van pas komt. Voor het Limburgs 
straattheaterfestival, trok hij als scout heel Europa door 
op zoek naar acts. 

Het belang van balans
Als mensenman kent Wil de medewerkers binnen  
zijn organisatie. “Oog en gevoel voor talent helpt als je 
mensen op een andere functie wil attenderen. Ik kan 
goed zien wat collega’s op een plek zouden kunnen 
brengen. Ik volg mijn intuïtie en dat werkt.” Mobiliteit  
binnen de overheid is net zo belangrijk als balans binnen 
een organisatie. “In Brabant is het vooral lastig om 
meer allochtonen de organisatie in te laten instromen. 
Bij traineetrajecten hebben wij bij de selectieprocedure 
dan ook specifieke aandacht voor allochtonen.” 

Diversiteit is de toekomst
De visie van Wil Rutten op diversiteit heeft alles te 
maken met wat organisaties nu nodig hebben. “Bij een 
provincie moet naast vakmanschap in toenemende  
mate aandacht zijn voor de persoonlijkheidskenmerken 
van medewerkers. Je moet een grote diversiteit in huis 
hebben. Dat zorgt voor creatieve, verbindende en 

betrouwbare medewerkers.” Ook is het van belang te 
kijken wat de actualiteit vraagt van organisaties en 
medewerkers. “Wij selecteren mensen die binnenkomen 
op een aantal afgesproken competenties. Een hele 
belangrijke daarbij is ondernemerschap, iets dat nu 
meer van belang is dan ooit.” De provincie heeft al vier 
traineetrajecten achter de rug waarbij steeds ongeveer 
veertig jonge mensen de organisaties instromen. Juist 
in deze economische tijden moet het traineetraject full 
swing verder, meent Wil. 

Ambities
Binnen de provincie gaat er ook bezuinigd worden, een  
fors aantal fte’s. Dit vergt een geweldige inspanning. 
“We moeten zittende mensen opleiden en flexibel 
maken voor nieuwe taken en uitdagingen. Daarvoor 
hebben we interne leer- en ontwikkelteams waaraan  
ook collega’s uit steden in Brabant deelnemen.”  
Daarnaast is de provincie, samen met dertien andere 
gemeenten en drie waterschappen, actief in een samen-
werkingsverband rondom arbeidsmarkt. “Je zou het een  
takencarrousel kunnen noemen. Opdrachten die vaak 
uitbesteed worden aan externe bureaus, worden nu door  
medewerkers van de deelnemende organisaties verricht.  
Het is een pilot-project, maar dit soort bewegingen heeft  
zeker de toekomst. Ook hiermee creëer je diversiteit 
binnen je organisatie.” Tot slot noemt Wil de social 
return, het inschakelen van sociale werkvoorzieningen 
voor structurele taken. “Wij willen werk scheppen voor 
mensen met afstand tot de arbeidsmarkt”.

Kennis delen
Wil is graag bereid kennis te delen. Bijvoorbeeld over 
hoe bepaalde trajecten binnen zijn provincie eruit zien 
en hoe je daarin met andere sectoren en doelgroepen 
samenwerkt. En natuurlijk ook over de ervaringen die 
hij opgedaan heeft met leer- en ontwikkelteams.
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Pak de kansen die  

het  leven biedt

Klazien Hartog,

bestuurslid hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier

Klazien Hartog neemt het ambassadeursstokje over van 
de dagelijks bestuurder Hoogheemraadschap Rijnland, 
Thea de Roos-van Rooden.

Loopbaan
Het ondernemerschap zit Klazien Hartog in het bloed. 
Zo was ze als freelance journalist jarenlang werkzaam 
voor het Noord-Hollands Dagblad. De journalistiek gaf  
haar een ruime blik op de wereld, maar ook het openbaar  
bestuur en staatsbestel in Nederland intrigeerden haar. 
“Op mijn 38e ben ik rechten gaan studeren en in een 
rechtswinkel gaan werken. Iets doen met de kennis die 
ik heb om anderen verder te helpen is een eigenschap 
die ik altijd heb gehad. Inmiddels ben ik ook mediator  
en dat past goed in het rijtje. Mensen bij elkaar brengen  
en samenwerken, het is mooi als dat lukt.”

Kansen pakken
Met voorkeursstemmen werd Klazien in 2008 gekozen 
in het bestuur van het hoogheemraadschap. “Er werd 
aan me gevraagd of ik me verkiesbaar wilde stellen 
om de waterschapverenigingen te vertegenwoordigen. 
Mede door mijn maatschappelijke betrokkenheid 
ben ik redelijk bekend, dat heeft geholpen. Ik zie het 
besturen van een waterschap als een mooie, maar zeer 
verantwoordelijke taak. Ik ben er dankbaar voor dat ik 
gekozen ben om dit te mogen doen.” Klazien is ervan 
overtuigd dat deze baan op haar pad kwam omdat ze  
de kansen die het leven biedt aangepakt heeft. 

Diversiteit in besturen
“Vrouwen hebben veel kracht en die mogen ze best 
meer benutten. Als vrouwen de handen ineenslaan en  
samenwerken komen er mooie dingen tot stand.  
Daarnaast, om goed te kunnen besturen hoef je niet 
perse hoogopgeleid te zijn. Het is vooral luisteren naar 
de mensen om je heen en proberen oplossingen te  
zoeken. Ik vind het belangrijk dat ik via het ambassadeur- 
schap mee kan denken over het onderwerp diversiteit 
bij de waterschappen.” Haar ambassadeurschap komt 
in een tijd dat er weer volop discussie is over de manier 
waarop de waterschappen de toekomst ingaan.

Visie en doelstelling
De waterschappen mogen best nog wel wat meer doen 
aan diversiteit. “We hebben een uniek watersysteem in 
Nederland, dat moeten we zien te behouden en op de 
kaart blijven zetten. Maar, we moeten ons ook inspannen  
om meer jongeren en nieuwe Nederlanders bij de water- 
schappen te betrekken en zo een goede afspiegeling van  
de maatschappij te zijn.” Klazien is vooral gepassioneerd  
om andere vrouwen te laten inzien dat bestuurswerk 
niet zo ingewikkeld is als zij vaak denken. “Vrouwen 
staan over het algemeen volop in de samenleving,  
kennen stille diplomatie en tonen betrokkenheid, dat 
zijn eigenschappen die je in een bestuur heel goed 
kunt gebruiken.”

Ambitie
“Water heeft altijd een heel belangrijke rol gespeeld 
in mijn leven en dat mag wat mij betreft nog wel even 
zo blijven. Graag wil ik meedenken in bijvoorbeeld 
brainstormsessies en netwerkbijeenkomsten over het 
onderwerp diversiteit. Ik wil jonge mensen, vrouwen 
en nieuwe Nederlanders motiveren om de uitdaging 
van een bestuursfunctie aan te gaan. Samenwerken en  
soms her en der een duwtje geven of een hand uitsteken  
kan mooie resultaten opleveren.”

Actiepunten 
– als het gaat om diversiteit: meer vrouwen, meer  
 jonge mensen en nieuwe Nederlanders betrekken
– een algemene visie ontwikkelen waar verschillende  
 waterschappen zich aan willen committeren om het  
 onderwerp diversiteit op de agenda te houden
– vrouwelijke netwerken op de kaart blijven zetten en  
 samen blijven werken
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Rijkheid door verscheidenheid

Arike Tomson,

secretaris-directeur Waterschap 
Noorderzijlvest (Groningen)

Vóór Arike Tomson het ambassadeurschap accepteerde, 
wilde ze eerst weten of het waterschap er zelf ook 
daadwerkelijk iets mee wilde doen. De reacties waren 
positief en nu heeft Arike grootse plannen.

Loopbaan
Aquatisch bioloog Arike Tomson begon haar loopbaan 
bij Rijkswaterstaat, waar een vrouwelijke bioloog toen 
nog uitzonderlijk was. Het werken tussen voornamelijk 
mannen is haar dan ook niet vreemd. Maar dat was niet 
het enige waar ze tegen aan liep. “Ik werkte aan een  
effectiviteitsrapportage en ontdekte dat er spanning was  
tussen mijn biologische manier van denken en die van 
de ingenieurs. Zij waren gewend problemen op te lossen, 
terwijl ik getraind was om een probleem eerst in kaart 
te brengen. Door vasthoudendheid, eigenwijsheid en 
de drang om te leren ben ik door blijven gaan.” 

Waterschap
Vijfenhalf jaar geleden maakte Arika de overstap naar 
het waterschap. Ze begon als sectorhoofd. “Het eerste 
waar ik mee aan de slag ging was antwoord vinden op 
de vraag: waar wil je als waterschap terechtkomen en 
hoe? Samen met mijn voorganger heb ik een strategisch  
plan gemaakt en daar ben ik in mijn nieuwe functie 
als secretaris-directeur mee verder gegaan.” Inmiddels 
heeft er een reorganisatie plaatsgevonden. “Het nieuwe 
organisatiemodel is niet gemakkelijk en vraagt om veel  
te delen met elkaar. Een enorme uitdaging. Maar we 
onderzoeken ook of het model efficiënt werken bevordert  
of juist belemmert.” 

Diversiteit
“Diversiteit is een breed en belangrijk issue. Hoe krijgt 
je het voor elkaar om in een organisatie daadwerkelijk 
een afspiegeling van de samenleving te krijgen?  
Dat intrigeert mij. En hoe interesseer je mensen uit 
andere culturen voor de typisch Nederlandse problema-
tiek van water?” Om diversiteit binnen de eigen 
organisatie een extra push te geven wil Arike aan de 
slag met wat zij gender communicatie noemt. 
“Het gaat om het bewust worden van de verschillen in 

de manier van communiceren tussen mannen en vrou-
wen: wat het betekent voor het binnen- of buitensluiten 
van minderheden. Ik wil het bewustzijn van deze 
thematiek vergroten en koppelen aan organisatorische 
doelen.” 

Inspiratie
De inspiratie om met gender communicatie aan de slag 
te gaan kreeg Arike van de Rijksuniversiteit Groningen. 
Daar werden de mannelijke hoogleraren getraind in 
het houden van gesprekken, vanuit het denken van 
vrouwen. “Bewustzijn bijbrengen over de verschillen 
die dan aan de orde komen. Het is een heel geniepig 
probleem waar moeilijk de vinger op te leggen is. Toch 
zijn de conventies van mannen, genetisch bepaald of 
aangeleerd, anders dan die van vrouwen. En het is een 
taboe om daarover te praten. Zo’n cursus wil ik samen 
met het A+O fonds ook voor de waterschappen opzetten, 
met een pilot in mijn eigen organisatie.”

Ambities
Naast een cursus gender communicatie wil Arike 
uitdragen dat diversiteit aandacht verdient en dat je 
je er niet voor hoeft te schamen. “Je moet de rijkdom 
er van inzien om het te kunnen omarmen. Dat begint 
dichtbij, in het hier en nu. Het is voor ons allemaal een 
uitdaging om te kijken hoe we in de toekomst nieuwe 
werknemers aan ons binden en hen voor de water-
schappen interesseren, daar horen nieuwe groepen 
bij.” Collega’s kunnen altijd een beroep op Arike doen 
om mee te denken, te sparren en dwars te kijken. 
“Wellicht kan ons proces en de cursus die wij gaan 
ontwikkelen ook anderen helpen.” 

Missie
Voor haar eigen organisatie heeft Arike een mooi toe-
komstbeeld. “Een waterschap met de blik naar buiten, 
waarvan de burger weet wat het doet in zijn omgeving. 
Ik zou willen dat in 2015 zestig procent van de burgers 
tijdens de verkiezing gaat stemmen, eerder voor het 
waterschap dan voor de provincie, dan is mijn missie 
meer dan geslaagd.”
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Doen, durven en           

            je nek uitsteken

Arnoud van Vliet, 

secretaris-directeur waterschap Hollandse Delta

Toen Arnoud van Vliet zich committeerde aan het 
ambassadeursnetwerk was een van zijn grootste ambities 
om vanuit de top een duidelijk signaal af te geven over 
het belang van diversiteit. Dat is gelukt. Nu gaat hij een 
stap verder. 

Ambitie
“Het ligt vooral aan jezelf of je van het ambassadeurschap 
een succes kunt maken. Binnen onze organisatie was 
en is er veel draagvlak voor diversiteit. Onze ambitie ligt  
er vooral in om goed opgeleide allochtone jongeren een  
kans te geven op de arbeidsmarkt.” Er is al veel gebeurd,  
maar op het gebied van het stage beleid ligt voor Arnoud 
nog wel een actiepunt. “Het stage beleid is nu vooral 
gericht op HBO niveau. Wij willen ook stages aan gaan 
bieden op MBO niveau en kijken wat je daar kunt met 
diversiteit.” Niet gemakkelijk want het gaat om heel 
technisch werk en dat wordt in de beroepsopleidingen 
steeds schaarser. Een uitdaging waar Arnoud zich 
graag voor inzet.

Verjongen en verkleuren
Het project ‘Verjongen en verkleuren’ biedt jongeren in 
de eindfase van hun studie of in de beginfase van hun 
loopbaan een kans om werkervaring op te doen bij het 
waterschap. “Met een contract van een half jaar krijgen 
zij de kans werkervaring op te doen en leren wij als 
organisatie om te gaan met hoogopgeleide allochtone 
jongeren.” Het opzetten van het project heeft het 
waterschap te danken aan het ambassadeurschap van 
Arnoud. Zonder dat was het wellicht niet zo snel van 
de grond gekomen. “Ik werd getriggerd om iets te doen 
en we hebben het aangedurfd. Het is verfrissend om 
iets in gang te zetten en te zien dat je met een eigen 
interventie iets kunt bereiken.” Arnoud voegt er wel 
meteen aan toe dat een van de succesfactoren ook is dat 
de organisatietop er achter staat. 

Mantelcontracten en wervingsprocedures
Bij mantelcontracten heeft het waterschap diversiteit 
als onderdeel ingebracht en hoewel het niet meer is 
dan een inspanningsverplichting heeft het toch verschil 
gemaakt, aldus Arnoud. Wat de wervingsprocedures  
betreft, gaat het ook om praktische zaken. “Je zou het 
een informele bijstelling kunnen noemen. Wij vinden 
dat het vooral in de hoofden van mensen moet zitten. 
En dat is gelukt, er is nu meer bewustzijn voor diversiteit 
in de selectieprocessen.” 

Kansen creëren
“Juist in zware tijden moet je kansen creëren om 
diversiteit op te pakken. We krijgen straks echt een 
schaarste aan personeel en er is een heel groot arsenaal 
allochtone jongeren. Die moeten we nu al aan ons zien 
te binden, zien te strikken. Dat is slim werkgeverschap 
en strategisch arbeidsmarktbeleid.” Het is een lange 
termijn project, maar op dit moment is het waterschap 
al contacten aan het opbouwen met MBO en HBO 
opleidingen. 

Durven en doen
Als ik ergens aan begin dan wil ik het ook goed doen, 
zei Arnoud bij de start van zijn ambassadeurschap. 
Een statement waar hij nog steeds volledig achter staat. 
“Het is een kwestie van doen, durven en je nek er voor 
uit steken. Je kunt wel zuchten onder het juk van de 
bezuinigingen, maar je kunt ook op zoek gaan naar 
de gaatjes in je personeelsbeleid om diversiteit in de 
praktijk te brengen.”

Kennis delen
Collega’s kunnen op Arnoud zeker een beroep doen 
bij het zoeken naar mogelijkheden binnen hun eigen 
organisatie. “Als managers buiten de gebaande paden 
durven te gaan, ben ik er van overtuigd dat het ze lukt. 
Ik wil best meedenken en spiegelen om te kijken waar 
de kansen liggen.”
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De sectorfondsen  bevorderen en ondersteunen  
vernieuwende activiteiten op het gebied van  
arbeidsmarkt en HRM-beleid.  
Actuele informatie over de verschillende projecten  
treft u aan op
www.aeno.nl
www.aenoprovincies.nl
www.aenowaterschappen.nl 

Rechten
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave  
mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een  
geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt,  
in enige vorm of op enigerwijze, hetzij elektronisch, 
mechanisch door fotokopieën, opnamen of enige 
andere manier, zonder voorafgaande toestemming van 
de drie sectorfondsen.
Hoewel aan deze uitgave de grootst mogelijke zorg is 
besteed, kunnen de samenstellers niet aansprakelijk 
gesteld worden voor eventuele onjuistheden,  
noch kunnen aan de inhoud rechten worden ontleend. 
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