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Onderwerp 
Advies profiel Diversity Officer 
 
 
Geachte Collegevoorzitter, 
 
Naar aanleiding van uw verzoek d.d. 10 februari 2017 aan de COR om te adviseren over het 
conceptprofiel, inclusief de wervingsprocedure, voor de te werven Diversity Officer delen wij u mee 
als volgt. 
 
De COR is verheugd over de wijze en het snelle tempo waarmee u voornemens bent om gestalte te 
geven aan een van de aanbevelingen van de Commissie Diversiteit, namelijk het benoemen van een 
Diversity Officer. De COR adviseert positief over zowel het profiel als de wervingsprocedure.  
 
Tevens draagt de COR mevrouw drs. Marieke Brand voor als zijn vertegenwoordiger in de 
selectiecommissie. De COR heeft in de persoon van mevrouw Brand het personeelslid gevonden dat 
hem het beste kan vertegenwoordigen in de selectieprocedure. Mevrouw Brand is facultair diversity 
officer bij FMG en heeft veel relevante ervaring op het gebied van implementatie van verschillende 
diversiteitsprojecten. Bovendien is zij bereid om deze taak op zich te nemen en met veel enthousiasme 
uit te voeren.  
 
Tot slot wil de COR de volgende twee punten benadrukken die voor de COR – evenals voor u – van 
belang zijn: 
 

a) de COR hecht belang aan een brede inhoud van de term diversiteit. De raad is het met u eens 
dat diversiteit breed opgevat dient te worden tijdens de selectieprocedure. Er moet niet alleen 
rekening worden gehouden met gender, ras, seksuele geaardheid e.d., maar ook met 
elementen als sociale klasse en functiebeperking.  

b) de COR hecht ook belang aan de uitvoerende capaciteiten van de beoogde kandidaat. Zowel 
theoretische en beleidsmatige aspecten als praktijkgerichte en uitvoerende aspecten dienen 
beoordeeld te worden. 
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Met vriendelijke groet, 

        
Breanndán Ó Nualláin,       Tatiana Markaki, 
Voorzitter      Dossierhouder 
 
       Namens deze,  
       Cees Kleverlaan, 
       Vicevoorzitter 
 
 
 
 
 
 
 


