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Sigrid Kaag 
Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 
 
Personalia 
Voornaam: Sigrid 
Geboorteplaats en -datum: Rijswijk, 2 november 1961 
Burgerlijke staat: gehuwd, 4 kinderen 
 
Opleiding 
1985: BA Midden-Oostenstudies aan de Amerikaanse Universiteit in Cairo 
1987: Master of Philosophy Internationale Betrekkingen aan St. Anthony’s College, Universiteit van 
Oxford 
1988: Master of Arts Midden-Oosten studies aan de Universiteit van Exeter 
1990: Leergang Internationale Betrekkingen aan instituut Clingendael 
 
Loopbaan 
S.A.M. (Sigrid) Kaag MA, MPhil is in de periode 1988-1990 werkzaam bij Shell International in London 
en van 1990 tot 1993 op het ministerie van Buitenlandse Zaken bij de afdeling politieke VN-zaken. 
Daarna bekleedt zij een reeks internationale functies. Van 1994 tot 1997 is zij programmamanager, 
hoofd donorrelaties van UNRWA (United Nations Relief and Works Agency) in Jeruzalem. Aansluitend 
werkt zij van 1998-2004 bij de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) in Genève. 
 
In de periode 2004-2005 is Kaag senior adviseur van de VN in Khartoum en Nairobi. Ze vervolgt haar 
loopbaan bij UNICEF, waar ze tussen 2005 en 2010 diverse functies heeft: in New York die van 
plaatsvervangend directeur programma’s en vervolgens kabinetschef, in Amman is ze regiodirecteur 
Midden-Oosten en Noord-Afrika van de kinderrechtenorganisatie van de VN. Daarna maakt ze de 
overstap naar de UNDP (VN-ontwikkelingsprogramma) waar ze assistent secretaris-generaal wordt 
bij het VN ontwikkelingsprogramma in New York. 
 
Van oktober 2013 tot september 2014 leidt Kaag, als onder-secretaris generaal van de VN, de missie 
voor de vernietiging van chemische wapens in Syrië. Nadat deze is afgerond wordt ze in 2015 onder-
secretaris generaal in Libanon, verantwoordelijk voor alle werkzaamheden van de VN in het land, in 
casu de uitvoering van VNVR resolutie 1701. 
 
In 2015 ontvangt zij een eredoctoraat aan de Universiteit van Exeter. In 2016 wordt haar de Carnegie 
Wateler Vredesprijs toegekend voor haar inzet en de resultaten van haar werk in het Midden-
Oosten. 
 
Op 26 oktober 2017 is Sigrid Kaag benoemd tot minister voor Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking in het kabinet-Rutte III. 


