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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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