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Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen ex. Art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht 
gesteld door D. Kiliç en K. Fokker van de PvdA over Diversiteit in de volle breedte in provincie Utrecht 
(12 november 2009). 
 

Hierbij de beantwoording van de schriftelijke vragen d.d. 12 november 2009, van de statenleden D. Kiliç en 
K. Fokker (PvdA) , volgens artikel 47 Reglement van Orde Provincie Utrecht over Diversiteit in de volle 
breedte in provincie Utrecht 
 

Toelichting (Partij van de Arbeid)

Toelichting
Ministerie van BZK is gestart met een actie “Diversiteit maakt de overheid sterker”.  

Het Kabinet Balkenende IV heeft in het beleidsprogramma “Samen werken, samen leven” een viertal 
doelstellingen voor 2011 geformuleerd: 

• De instroom in de publieke sector bestaat voor 50% uit vrouwen. 

• De instroom in topfuncties bestaat voor 30% uit vrouwen. 

• Het aandeel allochtonen is met 50% toegenomen ten opzichte van 2007. 

• Het uitstroompercentage van 50-plussers naar inactiviteit is met twee procenten afgenomen in 
vergelijking met 2006. 

Ruim 65% van de instroom op de arbeidsmarkt in Utrecht is vrouw en/of allochtoon 55% van de studenten aan de 
Universiteiten en hogescholen is vrouw. 30% van de studenten Bedrijfskunde en Rechten is allochtoon. 



E.e.a. leidt tot de volgende vragen: 
 
1 Bent u bekend met de actie van Ministerie van BZK “Diversiteit maakt overheid sterker” en de 

doelstellingen van het Kabinet Balkenende IV? Zo ja, wat is hiermee gedaan? 
 
Antwoord: De door het kabinet geformuleerde vier doelstellingen voor 2011 zijn ons bekend. 
Er is in onze provincieorganisatie al veel bereikt: 
- We hebben een goede man-vrouw diversiteit. In Utrecht zijn vergeleken met de andere 

provincies de meeste vrouwen werkzaam: 51% van ons personeelsbestand is vrouw. Het 
percentage vrouwen in hoge leidinggevende functies (schaal 15 t/m 18) voldoet met 33% 
aan het streefcijfer van het Charter ‘Talent naar de Top’ (32%  in 2012) en ligt boven de 
streefcijfers voor het Rijk (25% in 2011) en voor grotere bedrijven (26,3%); Voor de 
directie is het zelfs 50%. 

- We hebben een voorkeursbeleid voor allochtonen en arbeidsgehandicapten bij werving 
en selectie; 

- We hebben een beleid, waarin het herkennen en benutten van talenten van medewerkers 
in verschillende leeftijdsfasen een belangrijke plaats inneemt (Personeelsschouw, 
Levensfasebeleid); 

- We hebben een aantal arbeidsvoorwaarden die een diverse personeelssamenstelling 
bevorderen: Alle banen zijn in deeltijd te vervullen. (bij leidinggevende functies is 32 uur 
het minimum); Ouderschapsverlof kan flexibel worden opgenomen. 

 
2 Wat is het aandeel/percentage vrouwen, allochtonen, homo’s, ouderen 50-plussers en jongeren 

is in het huidige personeelsbestand van de provincie? 
 
Antwoord: We hebben binnen onze provincie een goede verhouding voor wat betreft 
diversiteit: 
51% van ons personeelsbestand is vrouw; 
8,4 % is jonger dan 30 jaar; 
32,6 % is ouder dan 50 jaar. 
Er is geen wettelijke basis om een registratie van aantallen allochtone medewerkers en van 
homoseksuele medewerkers mogelijk te maken. Zolang er geen wettelijke basis hiervoor is, 
zullen wij ook niet monitoren. 
 

3 Wat zijn de instroompercentages binnen het provinciale ambtenarenkorps van vrouwen, 
allochtonen, homo’s, ouderen en jongeren in  2007 en 2008 geweest en wat verwacht u in 2009? 
 
Antwoord: Instroom percentages t.o.v. de totale instroom: 

doelgroep 2007 2008 2009 
(prognose) 

Jongeren < 30 21,9% 15,5% 30,4% 
Ouderen > 50 
jaar 

13,3 13,4 8,8% 

Vrouwen  71% 61,2% 61,2% 

De instroompercentages van allochtonen en homoseksuele medewerkers zijn niet bekend, omdat 
er geen registratie plaatsvindt van allochtone medewerkers en van homoseksuele medewerkers.   
 



4 Wat is het uitstroompercentage van 50-plussers is, van 2007 en 2008? 
 
Antwoord: Uitstroompercentages: 

doelgroep 2007 2008 
Ouderen > 50 jaar  4,9%  3,7% 

5 Bent u van mening dat het ambtenarenkorps van de provincie Utrecht voldoende divers (homo, 
mensen met een beperking, allochtonen) is samengesteld. Zo ja, waarop baseert u dit? 
 
Antwoord: Ja, zie het antwoord op de vragen 1 en 2. In de verschillende vergelijkingen 
betreffende diversiteit scoren wij hoog als organisatie.  
 

6 Besteedt de provincie Utrecht in haar beleid aandacht besteed aan diversiteit in de volle 
breedte (vrouwen, homo’s, allochtonen, ouderen, jongeren), zo ja wat is de ambitie, in 
percentages? Zo, neen waarom niet? 
 
Antwoord: Bij de provincie Utrecht ligt in het personeelsmanagement de nadruk op diversiteit 
van onze personeelssamenstelling voor wat betreft vrouwen, allochtonen, ouderen, jongeren en 
arbeidsgehandicapten. Daar waar een wettelijke basis voor registratie is, volgen we de landelijke 
streefcijfers en zoals eerder genoemd voeren wij een actief personeelsbeleid daar waar geen 
wettelijke basis voor registratie is.   
 

7 Bent u van mening dat er een integraal diversiteit beleid zou moeten zijn binnen de provincie. 
Zo neen, waarom niet? 
 
Antwoord: Zoals verwoord  bij de vragen hiervoor zijn wij van mening dat we een integraal 
diversiteitbeleid voeren. Daarbij is het uitgangspunt dat de provincieorganisatie in belangrijke 
mate een afspiegeling moet zijn van de samenleving waarbinnen en waarvoor ze werkt. Als 
blijkt dat bepaalde groepen niet voldoende participeren in onze provincieorganisatie dan zijn 
gericht acties gewenst en noodzakelijk. 
 

8 Bent u van mening dat diversiteit verankerd zou moeten worden in de subsidietoekenning en 
opdrachtverlening door de provincie Utrecht. Denk aan bijvoorbeeld eisen die de provincie stelt 
aan uitvoerders m.b.t. diversiteit in de personele samenstelling en bereik van en 
toegankelijkheid voor specifieke doelgroepen als voorwaarde om subsidie toe te kennen. Zo, 
neen waarom niet? 
 
Antwoord: In onze Algemene Subsidieverordening is een antidiscriminatiebepaling 
opgenomen. Tevens zijn in enkele doelspecifieke subsidieregelingen bepalingen opgenomen die 
betrekking hebben op diversiteit. (o.a. multi- en interculturele festivals, cultuurparticipatie).  
 

9. Bent u van mening dat er een diversiteitmonitor gehanteerd zou moeten worden om zowel 
inhoudelijk beleid binnen de programma's als het personeelsbeleid te screenen op inzet en 
effect?" Zo, neen waarom niet? 
 
Antwoord: Wij denken dat ons huidig beleid hieraan voldoet en dat aanvullende maatregelen of 
nieuw beleid niet nodig zijn. Wij zetten in op een positief, stimulerende aanpak waarin het 
topmanagement van de provincie enthousiasmeert en vertrouwen uitstraalt naar de 
afdelingsmanagers, teamleiders en P&O-professsionals, gericht op het vergroten van de 
bewustwording van de noodzakelijkheid èn de positieve kanten van een divers 



personeelsbestand om originele, flexibele en marktgerichte oplossingen te bedenken voor de 
vragen waar we als organisatie de komende jaren voor staan. 
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