
Reactie SG Paul Huijts op brief over diversiteitsbeleid 17-02-2022 (NL/EN) 

Beste collega’s, gisteren ontving ik een brief ondertekend door meer dan 550 collega’s met een 
oproep meer te doen om de diversiteitsdoelstellingen bij BZ te behalen. Ik heb deze oproep met de 
leden van de Bestuursraad besproken. 

Wij zijn ons er zeer van bewust dat dit thema erg leeft en dat er momenteel veel onrust is in de 
organisatie. Die onrust is aangejaagd door de algemene maatschappelijke discussie in combinatie 
met een aantal recente en lopende topbenoemingen. Wij snappen heel goed dat, hoewel iedere 
benoeming in de ronde individueel wordt gewikt en gewogen, het totaalbeeld niet goed overkomt. 
Het geeft de organisatie geen goed signaal. Daaronder liggen veel langer levende gevoelens over 
gebrek aan transparantie en eerlijke kansen in het plaatsingsproces. Dat leeft niet alleen bij 
vrouwen maar ook breder: bij bi-culturele collega’s, bij LHBTIQ+ collega’s en bij collega’s die 
menen niet tot de juiste netwerken te behoren binnen BZ. Wij trekken ons dat aan want BZ in al 
zijn diversiteit gaat ons zeer aan het hart.  

Wij waarderen dat de briefschrijvers naar voren zijn gestapt met deze kritiek. De boodschap komt 
luid en duidelijk door en we pakken de handschoen op om hier mee aan de slag te gaan en meer 
resultaten te boeken. Binnenkort spreekt de Bestuursraad over diversiteit in doorstroom en hoe we 
dat kunnen verbeteren. En breder willen we nadenken hoe we het plaatsingsproces kunnen 
verbeteren. We willen daar ook met jullie over spreken en staan open voor goede ideeën. Want 
makkelijke oplossingen zijn er niet en we moeten het samen doen. 

Beschouw deze reactie als een eerste bericht. Er valt nog veel te zeggen en daar zal ik op korte 
termijn goede gelegenheden voor zoeken. Ik heb in de tussentijd wel een verzoek aan iedereen. 
Probeer elkaar heel te houden in deze discussie. Laten we discussiëren over de manier waarop BZ 
werkt en hoe we dat kunnen verbeteren, maar niet over individuele collega’s en benoemingen. 
Dan maken we samen deze mooie organisatie nog beter. 

Hartelijke groeten, Paul Huijts 

Reactie minister Wopke Hoekstra op brief over diversiteitsbeleid 18-02-2022 (NL/EN) 

Beste collega’s, een grote groep van bijna 600 collega’s heeft deze week een glashelder signaal 
afgegeven. BZ heeft serieuze stappen te zetten op het gebied van diversiteit, inclusie en onze 
werkcultuur. 

Zoals Paul Huijts gisteren al schreef: die boodschap is luid en duidelijk ontvangen. Daarom ben ik 
ook blij dat ik vandaag met vijf ondertekenaars uit verschillende delen van de organisatie kon 
spreken over hun zorgen, die ook in mijn optiek zeer terecht zijn. In dit inspirerende gesprek 
hadden we het over het grote belang van diversiteit en wat we hier op zowel de korte als lange 
termijn aan kunnen doen. Daarin hebben wij allemaal een rol te spelen. De Bestuursraad werkt 
hard aan diversiteit op topfuncties. Voor vrouwen, voor bi-culturele collega’s, voor LHBTQI+ 
collega’s en voor alle anderen. Graag wil ik hier zelf ook een rol in vervullen en mij de komende 
tijd inzetten voor meer diversiteit in alle lagen van de organisatie. 

Voor een organisatie als de onze is de toegevoegde waarde van diversiteit enorm. Wat je 
achtergrond ook is, iedereen verdient een gelijke kans. Daarnaast worden we er met z’n allen 
beter van als er ruimte is voor verschillende inzichten. Uit alle hoeken van de samenleving. Dat 
heb ik gezien tijdens mijn jaren in het bedrijfsleven, in de politiek, en in mijn persoonlijke 
omgeving. 

Het is voor mij een voorrecht om leiding te mogen geven aan een departement met zulke kundige 
en betrokken mensen. BZ’ers leveren niet alleen kwaliteit, ze staan ook voor hun waarden. Dat is 
bemoedigend, want een cultuur maak – en verander – je samen. Of dit nu in de Bestuursraad is of 
aan de visumbalie, in een afdeling of op een post: we doen dit met zijn allen. Laten we het 
gesprek hierover met elkaar blijven voeren. Met een open houding en wederzijds respect. Ik ben 
ervan overtuigd dat we samen op die manier BZ nog mooier kunnen maken dan het al is. 

Het onderwerp staat bij mij hoog op de agenda en ik kijk ernaar uit om hier met alle betrokkenen 
verder aan te werken. 

Wopke Hoekstra 


