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We zeggen het maar even voor de zekerheid: printen 1s alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik. Het is niet 
supersympathiek om dit artikel te verspreiden. Sterker nog: het is verboden. Gelukkig is het heel eenvoudig om 
anderen een Blendle-linkje te sturen. Delen kan dus alt1Jd! 
21-10-2017 

Derde kabinet-Rutte is 
letterlijk kleurloos 
In het derde kabinet-Rutte zit geen enkele gekleurde 
bewindspersoon. Carlo Strijk vindt het jammer dat Neelie Kroes 
wél pleitte voor meer vrouwen in de regering, maar niet voor 
'nieuwe Nederlanders'. 

Rutte III gaat van start. Mooi zo! Er wordt al veel gesproken over de poppetjes van 
het kabinet. Rutte I en II kenden geen enkele 'donkere' bewindspersoon. Het is 
lang geleden dat de VVD een prominent 'donker' talent opstelde. We moeten hele 
maal terug naar Laetitia Griffith (lid van de Tweede Kamer tot 2010). Het kan na 
tuurlijk zijn dat in de krochten van de coalitiepartijen wel wat namen staan van 
mensen van niet-westerse komaf Die hebben dan de kranten nog niet gehaald. 

Wel staat het vast dat de huidige Tweede Kamer in geen enkel opzicht een brede 
volksvertegenwoordiging is in de zin van diversiteit. Er is niet één 'gekleurde' 
volksvertegenwoordiger. 

.Korn bij mi] niet aan met het verhaal: we kunnen ze niet vinden", waarschuwde 
Neelie Kroes recent in het tv-programma Pauw. Voor wat betreft de positie van 
vróuwen in het komende kabinet gaf zij alvast een voorzet. Zeer terecht. Als we de 
lijstjes die circuleren voor de te verdelen posten mogen geloven hebben de woor 
den van Kroes wél indruk gemaakt op Rutte. 
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Overstelp leiders van coalitiepartijen met cv's van 
'oe Ieurd' tootalent 

Wat een goede ambassadeur had zij ook kunnen zijn voor de 'nieuwe Nederlan 
ders'. Maar helaas: zo ver zijn we als gemeenschap nog niet. Hoe zou Rutte zich 
voor de derde keer uit de kritiek van een kleurloos kabinet wurmen? Ik fantaseer 
alvast wat hardop: - We kunnen niemand vinden met de specifieke achtergrond 
die we zoeken. - Ik kijk alleen naar kwaliteit. - We hebben ons tot het uiterste inge 
spannen, ze zijn er niet. - Het gaat niet om de kleur maar om de persoon. - Stabili 
teit boven diversiteit. 

De discussie over Zwarte Piet is eerder door Rutte bestempeld als een niet-politiek 
onderwerp. Wel hoog op de politieke agenda komen integratie en migratie. Geven 
we als 'niet-westerse' gemeenschap wel voldoende tegengas? Of ligt het misschien 
aan deze premier van 'alle Nederlanders'? Het lijkt erop dat hij, ondanks al zijn leu 
zen over 'vertrouwen in de toekomst', geen verschil zal maken in het heden. 

Handschoen 
Pechtold, Buma, Segers én Rutte: pak de handschoen op. Laat deze kans niet zo- 
maar voorbijgaan en zet uw kabinet 'van vertrouwen' op een 1-0 voorsprong vanaf 
de start. En headhunters, politieke werving/selectiebureaus, lokale afdelingen van 
D66, CDA, CU, VVD én de 'niet-westerse' gemeenschap: laat van jullie horen. 
Overstelp de partijleiders met cv's van 'gekleurd' toptalent. 

Laten we ervoor zorgen dat de formateur geen enkel zwak argument van mijn lijst 
je hierboven kan gebruiken. Zeker niet het aloude 'we kunnen ze niet vinden'. Een 
Nederlandse wijsheid leert ons: drie keer is scheepsrecht. Dat geldt zeker voor Rut 
te, die nu zijn derde kabinet formeert. Ik wens hem en de andere partijleiders die 
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wijsheid toe. 

Carlo Strijk is (gewone) Nederlander en directiecoach. 
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