
 

DIVERSITY, EQUITY AND INCLUSION [DEI]-AMBITIE: het gezamenlijk bevorderen van een veilige, inclusieve en rechtvaardige campussamenleving waar diversiteit en de waarden van rechtvaardigheid en 

inclusie door iedereen worden omarmd en belichaamd en waar positieve verandering wordt ondersteund en aangewakkerd, in lijn met de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's). 
DEI-MISSIE: het leiden, faciliteren, mentoren, stimuleren en ondersteunen van alle organisatieniveaus bij het bereiken van doelen op het gebied van diversiteit, rechtvaardigheid en inclusie d.m.v. samenwerking en inzichtelijke programma's.  
DEI-VISIE: het borgen van diversiteit, rechtvaardigheid en inclusie in de organisatiecultuur van de Radboud Universiteit. 

 

AMBITIES 2021-2025 
[Impact] 

Prioriteit 1 
 Het borgen van Diversity, Equity 

and Inclusion [DEI] 
DEI borgen in beleids- en 
praktijkinstrumenten ter 

bevordering van culturele en 
structurele verandering. 

 
 

[Onderzoek]  
Prioriteit 2 

Het monitoren van DEI-vorderingen 
De DEI-VINGER AAN DE POLS 

HOUDEN 
  
 
 

[Onderwijs en leren] 
Prioriteit 3 

Het opstellen van DEI-beleid  
en -procedures 

DEI-beleid en -procedures opstellen 
overeenkomstig een DEI-raamwerk  

 
 

 
[Mensen] 

Prioriteit 4 
 Fungeren als wereldwijde DEI-hub 

 RU positioneren als wereldwijde 
katalysator en hub voor Diversity, 

Equity and Inclusion [DEI]  
 
 
 

[Mensen en faciliteiten] 
Prioriteit 5 

Bevorderen van een toegankelijke, 
veilige en inclusieve campus  

Een toegankelijke, inclusieve en 
veilige campus bevorderen die 

innovatief en gebruiksvriendelijk is. 
 

STRATEGIE 
1. Benchmarkinginstrumenten ontwikkelen om 

bestaande best practices te meten en van deze 

best practices te leren; 

2. DEI-taal – terminologie en concepten verwerken in 

institutioneel raamwerk; 

3. Integrale veranderstrategie faciliteren met 

inclusieve leiderschapsinterventietools; 

4. DEI-training bieden aan studenten en staf. 

RESULTAAT [IMPACT] 
1. Datagestuurde DEI-praktijken op basis 

van DEI-indicatoren;  

2. Transparant toekenningsproces; 
wervings- en selectieproces;  

3. Zelfbewuste, weldenkende, inclusieve 
leiders; 

4. Vergroten van bewustzijn, kennis, 

expertise en impact op DEI-gebied. 

INTERVENTIES 
1. Inclusiebeoordelingen uitvoeren; project over diversiteits-

gegevens [met Fac. der Managementwetenschappen 2022]; 
2. Criteria in documenten herzien zodat deze overeenkomen 

met de richtsnoeren voor inclusieve taal/ praktijken [met HR 
& in’to Languages 2022]; 

3. DEI Anti-Bias-theaterworkshops organiseren [met HR & 
Radboudumc 2021]; 

4. DEI Mentoren- & DEI Ambassadeurs-programma's lanceren 
[HR & Radboud Academy [2022]. 

5.  
1. Een inclusieve, multidisciplinaire, 

monitoringscultuur stimuleren; 
2. Raamwerk gebaseerd op genderrechten [RBA] en 

SDG's gebruiken in onderzoek en onderwijs; 
3. Wereldwijde en nationale standaarden 

toepassen; succesindicatoren identificeren; 
4. Effectieve klachteninfrastructuur inrichten. 

1. Gezamenlijke universiteitsbrede DEI-
bestuursorganen; 

2. Diverse inclusieve curricula;  
3. Gendergerelateerde streefcijfers, 

loonkloofonderzoek; 
tevredenheidsenquêtes; 

4. Transparante klachtenprocedure waar 
partijen zich gehoord voelen in het 

bemiddelingsproces. 
 

1. Een DEI-stuurgroep en DEI-adviesteams in alle faculteiten 
oprichten; 

2. Curriculuminhoud herzien zodat deze diverse canons op het 
gebied van kennis en dekolonisatie weerspiegelen; 

3. Internationale verdragen ondertekenen – Charter Diversiteit 
[2021]; Disabilities Charter [2022]; Gendergelijkheidsplan 
[GEP] schrijven [met faculteiten 2022];  

4. Herstelrechtbenadering toepassen [veiligheidsteam 2022]. 

1. Interventies vaststellen- antiracisme, sociale 
veiligheid, discriminatie, intimidatie, gender; 

2. Beleid invoeren voor veilige, inclusieve campus; 
3. Bestaande beleidsrichtlijnen en -procedures 

herzien zodat deze een DEI-raamwerk 
weerspiegelen; 

4. Toegankelijkheid verbeteren - gemarginaliseerde 
groepen. 

1. Nieuw beleid op het gebied van 
LHBTIQ+, discriminatie, intimidatie, 
sociale veiligheid, mentale gezondheid, 
gender, toiletruimtes; 

2. Veilige campus; 
3. Regelmatige beleidsevaluaties; 

4. Efficiënt accommodatiesproces. 

1. Nieuw beleid creëren waar dit nodig is [met HR, faculteiten 
2022- 2023]; 

2. Input voor Gedragscode [team vertrouwenspersonen 2022]; 
3. DEI-beleidsevaluatietool ontwikkelen [beleidsteam 2022]; 

4. Naadloze accommodaties creëren:- mentale gezondheid, 
LHBTIQ+, functiebeperking, afstand tot arbeidsmarkt [met HR 
& Academic Affairs 2022-2023].  

 
 
 
 
i.Develop a seamless system whereby accommodations are set 
up for vulnerable students and staff that removes barriers to 
access to these services; 

1. Partnerschappen aangaan met sectoroverschrij-
dende groepen voor meer kennisuitwisseling; 

2. Solidair zijn met de belangen en worstelingen van 
de lokale en mondiale gemeenschap;  

3. Best practices op het gebied van DEI promoten 
onder staf, studenten, gemeenschap en 
wereldwijde partners;  

4. DEI positioneren als een inclusieve partner- en 
kennishub binnen universiteitsomgevingen, de 
lokale gemeenschap en de mondiale context. 

 

1. Een DEI-bewuste gemeenschap die 
wordt gekenmerkt door diversiteit qua 
mensen en kennis; 

2. Solidariteitsverklaringen; DEI 
Directional Statement; 

3. Intimidatie-/toestemmings-/ 
bystandertraining;  

4. Jaarlijkse Antiracism Awareness Week 

[ARAW] en DEI Symposium. 

1. Een divers multidisciplinair netwerk creëren [met staf, 
studenten en gemeenschapspartners 2021-2025];  

2. Actief contact met gemarginaliseerde groepen [2021-2024] –
immigrant, vluchteling; LHBTIQ+; eerstegeneratiegroepen; 

3. Online DEI-trainingsmodule [met gROW [2022] en Radboud 
Academy [2023]; 

4. Samenwerking opbouwen met internationale/lokale 
stakeholders – [Radboud alumni & Radbouds bloeiende DEI -
onderzoeksgemeenschap 2022- 2024]. 

1. Samenwerken om welbevinden, sociale veiligheid 
en gevoel van verbondenheid van staf en 
studenten te bevorderen; 

2. Zorgen voor inclusieve infrastructurele 
ondersteuning; 

3. Samenwerken om van de campus een plek te 
maken waar iedereen zich thuis voelt en openlijk 
aan kan deelnemen; 

4. Een toegankelijk kennisdistrict creëren. 
 

1. Een fysiek, psychologisch en sociaal veilige campus realiseren 
[veiligheidsteam 2021-2025]; 

2. DEI-principes toepassen in de werkomgeving -symbolen, 
afbeeldingen, posters, straatnamen, gebouwnamen [met staf, 
studenten, en Faciliteiten 2022-2025]; 

3. Netwerken voor sociaal veilige omgevingen opzetten [met 
faciliteiten en staf 2022]; 

4. Een leven lang leren en representatie stimuleren [Radboud 

Academy 2022-2025]. 

 

1. Een inclusieve veilige campus die een 
weerspiegeling is van de gebruikers 
ervan; 

2. Genderneutrale toiletten; regelmatige 
infrastructurele upgrades; 

3. Courageous Conversations; 
4. Een transformatieve campus die in 

dienst staat van en representatief is 

voor diverse stakeholders. 

 


